
_____________________________________________________________________________________________________ 

Atlas Atheneum,  Callaertswalledreef  8, 8470 Gistel.   Tel.  059 / 27 89 44. info@atlas-atheneum.be.  

Instellingsnummer : 42283 311.  www.atlas-atheneum.be/    www.facebook.com/atlasatheneumgistel 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Vademecum van de leerling 
 
 
 
 

Schooljaar 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Callaertswalledreef 8, 8470 Gistel 

Tel: 059/27.89.44 

 

mailto:info@atlas-atheneum.be
http://www.atlas-atheneum.be/


_____________________________________________________________________________________________________ 

Atlas Atheneum,  Callaertswalledreef  8, 8470 Gistel.   Tel.  059 / 27 89 44. info@atlas-atheneum.be.  

Instellingsnummer : 42283 311.  www.atlas-atheneum.be/    www.facebook.com/atlasatheneumgistel 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder vind je een alfabetische lijst van 
weetjes die nuttig zijn om vrij van zorgen op onze school te functioneren. Wie zich niet aan 
deze afspraken kan houden, zal daar worden over aangesproken én, indien nodig, gestraft 
worden.  
  
Let op: dit vademecum is slechts een beknopt overzicht van de belangrijkste leefregels op 
onze school. Het schoolreglement is en blijft het enige officieel reglement van deze school. 
 
Afval 
Als groene school streven wij naar een nette schoolomgeving. Werp daarom je afval in de 
voorziene vuilnisbakken.  
Sorteer PMD (blauwe vuilnisbakken) en restafval (andere vuilnisbakken).  
Bij bewust vervuilen van het schooldomein wordt een sanctie opgelegd. 
 
Afwezigheden op toetsen, taken niet afgeven 
Wie voor een toets afwezig was, krijgt één keer een tweede kans om die in te halen 
volgens de instructies die de betrokken leerkracht je doorgeeft. Dit geldt ook voor 
onaangekondigde toetsen. Indien je ook op die afspraak afwezig bent, krijg je de volgende 
les dat je terug aanwezig bent, die toets en moet je ze meteen maken en afgeven diezelfde 
les. Zorg dus dat je voorbereid bent. 
 
Als je een taak niet afgeeft op de afgesproken datum, krijg je één keer een tweede kans 
om die af te geven volgens de instructies die de betrokken leerkracht je doorgeeft. Geef je 
die opnieuw niet af, krijg je de taak de volgende les dat je aanwezig bent en moet je ze 
meteen maken en afgeven diezelfde les. Zorg dus dat je voorbereid bent. 
 
Agenda 
Een Agenda is een officieel document. Zorg ervoor dat je deze elke schooldag bij hebt en 
geef ze af als je dat gevraagd wordt. Weiger je je agenda af te geven, dan krijg je een 
sanctie. Zorg ervoor dat je naam op de voorziene plaats op de kaft is geschreven. 
Je agenda moet minstens 1 keer per week ondertekend zijn door je ouders en/of voogd. 
Je houdt je agenda zorgvuldig bij. Alle taken en opdrachten moeten erin genoteerd worden.  
De puntenlijsten worden voorzien van een paraaf.  
De lesonderwerpen zijn terug te vinden in de elektronische agenda op Smartschool. 
Hou je agenda netjes (geen tekeningen of persoonlijke toevoegingen, zowel op de kaft als 
binnenin; de agenda is een officieel document).  
 
Alcohol, Drugs,… 
Tijdens de schooldag wordt géén alcohol gebruikt. Dit geldt ook tijdens de extra-muros 
activiteiten. 

Het is vanzelfsprekend dat het bezit, gebruik of dealen van drugs op en rond de school ten 
strengste verboden is.  

In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt wat mag en niet mag op school en 
tijdens extra-muros activiteiten: 

 Bezit Gebruik Onder invloed zijn Dealen 

Alcohol Neen Neen Neen Neen 

Tabak Ja Neen  Neen 

E-sigaret Ja Neen  Neen 

Medicatie Ja(*) Ja(*) Neen Neen 

Cannabis Neen Neen Neen Neen 

Andere illegale drugs Neen Neen Neen Neen 
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(*): Toegelaten mits de schriftelijke toelating van een dokter vooraf afgegeven is aan het 
leerlingensecretariaat opdat die de betrokken leraren kunnen verwittigen. Gebruik kan 
enkel in beperkte dosis, aangepast aan de noodzaak van de dag of volgens 
doktersvoorschrift. 
 
 
Belsignalen om 8.55, 10.50 (10.45 op woensdag), 13.20 en 15.10 uur 
Na elke pauze (8.55, 10.50 (10.45 op woensdag), 13.20 en 15.10 uur) gaat de bel 2 keer, 
met een tussenpauze van 2 minuten. Bij het eerste belsignaal ga je naar de voorziene 
plaats voor je klas op de speelplaats en stel je je op in een rij twee aan twee. Je hebt je 
elektronische toestellen en oortjes weggestopt, je eten en drank is op. Bij het tweede 
belsignaal is het stil en komt de leerkracht met wie je les hebt je ophalen. Samen vertrek 
je twee aan twee en in stilte naar het klaslokaal. 
 
(Brom)fietsen  
Wie met een (brom)fiets naar school komt, stapt af vóór de schoolpoort en komt met de 
(brom)fiets aan de hand het schooldomein op. 
Fietsen worden geparkeerd in de fietsenstalling. Stal je fiets netjes in het fietsenrek en zorg 
ervoor dat de fiets gesloten is. 
Bromfietsen worden geparkeerd in de bromfietsstalling. Sluit je bromfiets. Je helm maak je 
vast met een slot aan je bromfiets of berg je op in je kastje. Je loopt er geen geval de 
ganse dag mee rond op school. 
(Brom-)Fietsen op het schooldomein is te allen tijde verboden.  
De school kan nooit verantwoordelijk zijn voor diefstal of vernieling. 
 
Diefstal 
De school kan nooit voor een diefstal verantwoordelijk worden gesteld. Neem dus nooit 
waardevolle voorwerpen of grote sommen geld mee naar school. Laat waardevolle zaken 
die je toch mee hebt, niet onbeheerd achter. 
 
Einde school  
Wanneer de school eindigt (16 uur of 16.50 uur of 12.25 uur op woensdag) blijf je niet 
hangen in de omgeving van de school. Wie om één of andere reden moet wachten om 
opgehaald te worden, wacht binnen de schoolomheining.  
Roken net buiten de schoolpoort kan niet.  
Na het laatste belsignaal is de school niet langer toegankelijk.  
 
Elektronische toestellen 
Het gebruik van elektronische toestellen zoals een gsm, I pod, MP3, tablet,… is enkel 
toegelaten op de speelplaats tijdens de pauze. Bij het betreden van het leslokaal moet alle 
elektronische apparatuur weggestopt zijn en (het geluid) uitgezet.  
Bij overtreding van deze regel volgt een sanctie en wordt het toestel tot het eind van de 
dag op het secretariaat in bewaring gegeven.  
Het wordt bovendien afgeraden deze toestellen naar school mee te brengen.  
Telefoneren kan steeds in het secretariaat en aan het onthaal.  
De school kan nooit verantwoordelijk zijn voor diefstal of vernieling. 
 
Bovendien is het niet toegelaten om tijdens de schooluren zelf te telefoneren of sms-en 
naar huis i.v.m. een eventuele ziekte of het vervroegd verlaten van de school. Dit kan 
enkel gebeuren via het schoolsecretariaat of het onthaal. 
Het gebruik van een tabletcomputer of laptop tijdens de lessen kan, mits toestemming van 
de leerkracht en mits het gebruik ervan in verband staat met de les. Kurzweil b.v. kan dus 
wel gebruikt worden, onder voorwaarden die vooraf afgesproken worden. 
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Het fotograferen of filmen – al dan niet per gsm -  op school zonder toelating van een 
leerkracht of directeur is verboden. Wie zich niet aan deze regel houdt schendt de wet op 
de privacy en kan hiervoor gerechtelijk vervolgd worden.  
 
Eten en drinken 
Voedsel en drank worden niet geduld binnen de gebouwen, tijdens de lessen en gedurende 
de leswisseling. Kauwgom wordt in geen geval toegelaten in de gebouwen. Kauwgom wordt 
steeds in de afvalbakken gedeponeerd. Ook het gebruik van kauwgom buiten de gebouwen 
wordt afgeraden.  
Het gebruik van drank- en snackautomaten is niet toegelaten tussen de lessen. Het gebruik 
ervan is enkel toegelaten tijdens de speeltijden en na de lessen.  
Er mag enkel gegeten of gedronken worden in de pauzes, op de speelplaats en/of in de 
polyvalente hal en niet tussen twee lessen door. 
Na het eten en/of drinken wordt de plaats waar je at of dronk proper en netjes 
achtergelaten.  
Het drinken van energiedranken brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom zijn 
deze dranken verboden op onze school. 
 
Middageten 
De leerlingen die een warme maaltijd eten, worden samen met de leerlingen van de 1e 
graad begeleid naar de eetzaal in basisschool De Klimop. Daar wordt het middagmaal 
genuttigd. Na afloop van de maaltijd wordt de eettafel netjes afgeveegd en wordt de 
eetzaal ontruimd na toelating en onder toezicht van de bevoegde leraren. 
De leerlingen die een eigen lunch en/of een belegd broodje eten, en die tot de 1e graad 
behoren, volgen de leerlingen die een warme maaltijd eten. 
De leerlingen die een eigen lunch en/of een belegd broodje eten, en die tot de 2e of 3e 
graad behoren, nuttigen die maaltijd onder toezicht van de bevoegde leraren in de 
polyvalente hal van de school. Na afloop van de maaltijd wordt de eettafel netjes 
afgeveegd, wordt de hal schoongeveegd door de leerlingen en wordt de hal ontruimd na 
toelating en onder toezicht van de bevoegde leraren. 
Bij mooi weer en na toelating van de bevoegde leraren is het mogelijk om te lunchen (geen 
warme maaltijden) op de speelplaats van de school. 
 
Formulieren  
Alle formulieren worden steeds zorgvuldig ingevuld en op tijd ingediend aan de 
verantwoordelijke. 
 
Fotokopies  
Je kan enkel terecht voor fotokopieën bij de onthaalverantwoordelijken, en enkel tijdens de 
ochtendpauze. Je betaalt cash.  
 
Gedrag  
Je gedraagt je op school volgens de algemeen geldende gedragsregels. Je bent beleefd 
tegenover medeleerlingen en leerkrachten.  
Directie en personeel van de school worden steeds aangesproken met de 
beleefdheidsformule (mevrouw, mijnheer, u…). Bij doorgangen wordt hen steeds voorrang 
verleend.  
Wie in klas het woord vraagt, steekt zijn hand op. Roepen of ongevraagd praten wordt niet 
geduld.  
Toon respect voor de school en de groene omgeving. Wie schade veroorzaakt zal die 
moeten vergoeden of herstellen. 
 
Gevaarlijke of ongezonde voorwerpen 
Het meebrengen van gevaarlijke en/of ongezonde voorwerpen of stoffen wordt verboden. 
Indien de school van oordeel is dat een meegebracht voorwerp als gevaarlijk kan 
beschouwd worden, dan wordt de leerling een sanctie opgelegd. Eventueel kan de politie 
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erbij worden gevraagd. 
 
Gezondheidsbeleid 
Op school hebben we aandacht  voor het fysiek, het psychisch en het sociaal welbevinden 
van de leerlingen en het schoolteam.  Er is aandacht voor voeding en dranken, beweging, 
middelengebruik, welbevinden, veiligheid, hygiëne, eerste hulp, relationele en seksuele 
vaardigheden. 
We streven er naar om zo weinig mogelijk ‘ongezonde’ inhoud in de drank- en 
snackautomaten te laten verkopen. We promoten het gebruik van water als dorstlesser. 
Wie zich onwel voelt kan zich aanmelden op het secretariaat, waar men verder helpt. 
De les verlaten omdat je je onwel voelt kan enkel na toestemming van de leerkracht 
waarmee je dan les hebt. 
 
Geweld 
Je onthoudt je van iedere daad van geweld, fysiek of verbaal.  
Gebruik je toch fysiek geweld, dan kan je je aan een zware sanctie verwachten.  
Fysiek geweld tegen een medeleerling = 1 dag uitsluiting.  
Fysiek geweld tegen een leerkracht = onmiddellijke en definitieve verwijdering uit de 
school. 
 
I.C.T.  
De school beschikt zowel over een vast computernetwerk. Wanneer je hiervan gebruikt wilt 
maken doe je dit op een deontologisch verantwoorde manier en gebruik je het netwerk 
enkel en alleen voor schoolse doeleinden. 
Het draadloos netwerk is enkel toegankelijk voor personeel van de school. 
De school beschikt over een paar PC-klassen en een aantal laptops. De PC-klassen worden 
klassikaal gebruikt voor elektronische opdrachten. De laptops kunnen ook hiervoor worden 
gebruikt. 
Wie wil werken met de dyslexiesoftware Kurzweil, meldt dat best bij inschrijving. De school 
stelt leerlingen dat ter beschikking. 
 
Kledij 
Kleed je netjes en volgens de omstandigheden. Al te frivole en luchtige kledij hoort niet op 
school. T-shirts met confronterende opschriften worden niet toegelaten.  
In de turnles draag je het school T-shirt, sportshort en sportschoenen.   
In de werkplaatsen draag je veiligheids- en werkkledij, volgens het werkplaatsreglement. 
Piercings zijn niet toegelaten in de lessen L.O. en techniek omwille van de veiligheid. Je 
bent zelf verantwoordelijk voor juwelen, horloge, etc.…  
In de lessen in de didactische keuken gelden aparte kledijvoorschriften. 
 
Leerlingenbegeleiding 
Voel je je niet goed in je vel, heb je problemen met medeleerlingen en/of leraren: wend je 
eerst tot je klastitularis of een leraar waar je vertrouwen in hebt. Indien dat niet volstaat, 
wend je tot de leerlingenbegeleiding.  
Ook als je ‘gewoon’ nood hebt aan een gesprek, kun je bij een leraar of de 
leerlingenbegeleiding terecht. 
 
Leerlingensecretariaat  
Je kan voor eender welke vraag terecht op het leerlingensecretariaat. Beperk je echter tot 
essentiële zaken zodat iedereen de kans krijgt het leerlingensecretariaat te bevragen. 
 
Lichamelijke opvoeding  
Je draagt steeds het school-T-shirt, een sportshort en sportschoenen (geen skates).  
Wie lang haar heeft draagt dit in een staart.  
Piercings, juwelen of polshorloges zijn in de les niet toegelaten. Je kan die steeds in 
bewaring geven bij de leerkracht, op eigen verantwoordelijkheid. 
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Je dient je te houden aan het intern reglement van de lessen lichamelijke opvoeding. Dit 
wordt je aan het begin van het schooljaar voorgelegd. Jij en je ouders dienen dit te 
ondertekenen. 
 
Lijnbus  
Er wordt niet vroeger uit de les gegaan omdat men een lijnbus moet halen. De lijnbussen 
rijden met een voldoende frequentie in de richting van de meeste omliggende gemeenten. 
Heel uitzonderlijk kan vroeger vertrekken wel toegelaten worden, indien de frequentie van 
de lijnbus niet hoog genoeg ligt. Deze uitzonderlijke toelating wordt enkel verleend door de 
directie of haar afgevaardigde. 
 
Lockers 
De leerlingen kunnen een leerlingenkastje huren en betalen hiervoor € 20. Op het einde 
van elk schooljaar moet de sleutel worden binnengebracht en wordt er € 13 waarborg 
terugbetaald. Het aantal beschikbare kastjes is beperkt. 
In juli worden de kastjes leeggehaald. Wat er dan nog in zit, wordt weggegooid. 
Het gebruik van de kastjes is enkel toegelaten in de ochtend tot 8.55 uur, in de 
middagpauze en na het laatste lesuur.  
 
Nablijven 
Het nablijven voor wie de lessen eindigen om 16 uur, begint om 16 uur STIPT en eindigt 
om 16.50 uur. Het nablijven voor wie de lessen eindigen om 16.50 uur, begint om 16.50 
uur STIPT en eindigt om 17.40 uur.  
Het nablijven gaat steeds door in het daartoe voorziene lokaal: lokaal 28. Je meldt je daar 
STIPT aan volgens bovenstaande regeling.  
Wie te laat is op het nablijven, blijft de volgende avond nog eens na. Wie niet opdaagt op 
een opgelegd nablijven en onwettig afwezig blijft, krijgt een zwaardere sanctie.  
Nablijven gaat steeds door op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond.  
Het verplaatsen van een nablijven is niet mogelijk. Nablijven moet steeds worden 
uitgevoerd op de opgelegde datum. 
Gedurende het nablijven ben je verplicht om taken te maken. Deze taken worden 
vervolgens gequoteerd. Wordt een taak als onvoldoende beschouwd, dan ben je verplicht 
het nablijven opnieuw te doen en de taak opnieuw te maken. 
 
Ochtend 
Je mag de school binnen vanaf 8.30 uur. Wie met de schoolbus komt, kan in de polyvalente 
hal wachten tot 8.30 uur en dan naar de speelplaats gaan. 
Wie met de schoolbus komt, kan nog wat studeren of kalm praten met andere aanwezigen. 
Je kunt ook samen beslissen om een spelletje te spelen. Dat wordt begin september nog 
verder afgesproken. 
Eenmaal op school, blijf je op school tot je volgens het lesrooster klaar bent voor die dag.  
Om 8.55 uur weerklinkt het eerste belsignaal. Je begeeft je rustig naar de juiste plaats op 
de speelplaats (geschilderde tegel per klas) en vormt een rij twee aan twee. 2 minuten 
laten weerklinkt het 2e belsignaal en sta je rustig en in stilte klaar in de rij. De leerkracht 
komt je ophalen om samen in stilte naar het lokaal te vetrekken. 
 
Oudercontact 
Wij verwachten dat je ouders op elk oudercontact het rapport persoonlijk komen afhalen bij 
de klastitularis. Kunnen je ouders niet aanwezig zijn, dan kan je er zelf om komen. Telkens 
is er een kort gesprek voorzien waarbij we overlopen wat goed liep en wat beter kan. 
 
Speelplaats 
Tijdens de pauzes en op de middag is spelen en ravotten mogelijk op de speelplaats. Maak 
het niet te bont, wees voorzichtig voor jezelf en anderen. 
Je mag niet spelen op de sportvelden. 
Je overschrijdt de witte lijn tussen de vijver en de sporthal niet.  
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Tussen de vijver en de sporthal is een zone ‘stille speelplaats’. 
Het is verboden om in de halve maan te gaan zitten. Het is toegelaten om op de muur van 
de vijver te zitten. Als we merken dat er teveel afval in de vijver terecht komt, zullen 
maatregelen worden genomen. 
Je gooit je afval in de juiste vuilnisbak. Sorteer restafval en PMD. 
 
Pauzes: 10.35 en 15 uur 
De pauzes breng je door op de speelplaats.   
Bij regenweer mogen de leerlingen schuilen onder het afdak.  
Je blijft niet hangen in of rond de toiletten en/of de gangen. 
 
PC-lokalen 
De PC-lokalen worden gebruikt als je een opdracht hebt gekregen waarbij opzoekwerk op 
het internet nodig is of die elektronisch moet worden opgesteld. Die opdracht staat in je 
agenda genoteerd.  
Wanneer wordt vastgesteld dat je de PC-lokalen gebruikt voor niet-schoolse doeleinden 
(chatten, gamen, surfen naar sites die niets met schoolopdrachten te maken hebben), zal 
de toegang tot de PC-lokalen worden ontzegd.  
Gebeurlijke schade valt ten laste van de gebruiker.  
Er wordt nooit gegeten of gedronken in de PC-lokalen.  
 
Persoonlijke bezittingen 
Gebeurlijke diefstallen kan je best verhinderen door nooit waardevolle goederen onbeheerd 
achter te laten, door je portefeuille of een waardevol voorwerp nooit in je boekentas of in je 
jas te stoppen.  
Breng trouwens liefst geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen mee naar school.  
De school kan bij verlies van persoonlijke goederen geen enkele verantwoordelijkheid 
nemen. We dringen er bovendien ook op aan dat elk gevonden voorwerp wordt afgegeven 
op het leerlingensecretariaat.  
 
Ophaling van persoonlijke spullen voor zomervakantie: alle leerlingen dienen ten laatste op 
30 juni van elk schooljaar hun persoonlijke spullen mee te hebben genomen naar huis.  
De school is niet verantwoordelijk voor de achtergelaten eigendom van de leerling - kledij, 
boeken, werkstukken, fietsen enz... – na 30 juni van elk schooljaar. 
 
Pesten 
We zijn verdraagzaam tegenover elkaar zodat iedereen zich goed voelt op school.  
We respecteren elkaars mening, bezit, kledij, …  

We vinden ‘anders zijn’ een verrijking.  

De leerkrachten en de leerlingenbegeleiding staan klaar om mogelijke problemen te 
bespreken en op te volgen.  

Blijvende onverdraagzaamheid leidt tot sancties en verwittiging van de ouders.  
Je onthoudt je van iedere daad van pesten. Nemen wij pestgedrag waar op school, dan 
werken wij initieel met de “No Blame” methode: geen schuld, aanmoedigen van empathie, 
gedeelde verantwoordelijkheid, probleemoplossend. Wij streven naar een aangenaam, 
verdraagzaam en respectvol schoolklimaat.  
Bij hardnekkig en herhaaldelijk pesten kan een pestcontract opgelegd worden. Indien het 
pesten dan nog niet ophoudt, kan je onmiddellijk en definitief van de school verwijderd 
worden. 
 
Problemen  
Bij problemen van welke aard dan ook kan je terecht bij je klastitularis, een leerkracht 
waar je vertrouwen in stelt, de leerlingenbegeleiding of de directie.  
Maak indien mogelijk eerst een afspraak met je klastitularis of een leerkracht die jij 
vertrouwt.  
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Rapporten  
Je rapport wordt steeds ondertekend door ouder(s) of voogd. Je geeft het steeds terug, op 
de afgesproken datum, aan je klastitularis. 

 

Respect en taalgebruik 
Wij streven ernaar je altijd met respect te behandelen. Je bent steeds beleefd en toont 
steeds respect ten aanzien van leerkrachten, directie, personeel, bezoekers en 
medeleerlingen. Bij onrespectvol gedrag wordt een gepaste sanctie opgelegd. 
Je hanteert altijd een gepast taalgebruik naar leerkrachten, directie, personeel, bezoekers 
en medeleerlingen toe. De officiële omgangstaal op school is het Algemeen Nederlands. Bij 
ongepast taalgebruik wordt een sanctie opgelegd. Wij moedigen het uiten van je mening 
aan, maar dan wel op een respectvolle manier en met gepast taalgebruik. 
Op schooluitstappen hou je je aan de afspraken en ben je voorkomend tegenover andere 
mensen. 
 
Roken  
Er geldt een algemeen rookverbod (voor tabak) en dampverbod (voor e-sigaretten) binnen 
en in de onmiddellijke omgeving van de school.  

Tijdens schooluitstappen wordt er niet gerookt noch gedampt.  
Je haalt je rookgerei/dampgerei pas uit als je minstens 50 meter van de school verwijderd 
bent. 
 
Schoolrestaurant 
De warme maaltijden worden verzorgd door een extern cateringbedrijf.  
Er is keuze tussen een volledige warme maaltijd (soep – hoofdschotel – dessert), een 
vegetarische maaltijd of soep. 
De kostprijs wordt bepaald in samenspraak met de catering en wordt aan het begin van het 
schooljaar meegedeeld. 
Enkel de maandagvoormiddag kunnen de leerlingen hun bestelling voor warme 
maaltijden/soep aan het onthaal doorgeven en betalen en dit voor de daaropvolgende 
week. 
 
Iedere voormiddag (behalve de woensdag) is er de mogelijkheid om vóór 10 uur een 
broodje te bestellen met beleg naar keuze. 
 
Leerlingen die warm eten en leerlingen 1e graad: je gaat ’s middags onder begeleiding van 
de toezichthouders mee naar de eetzaal. Ook het terugkeren verloopt onder begeleiding 
van de toezichthouders. 
Je volgt de richtlijnen op van de opvoeders met toezicht. Je gedraagt je netjes aan tafel en 
houdt het volume draaglijk. Je verlaat de tafel enkel met toestemming, en niet vóór de 
tafel netjes is afgeruimd en afgeveegd.  
 
Dezelfde regels gelden voor de leerlingen 2e en 3e graad, maar dezen eten hun lunch in de 
polyvalente hal van de school. 
 
Indien je om medische reden (psychologisch of fysiek) niet naar de eetzaal kunt, dan wordt 
het tijdelijk toegestaan dat je eet in de mediatheek, op je eentje. 
 
In de periode van 1 september tot aan de herfstvakantie en in de periode van de 
paasvakantie tot einde schooljaar kan bij mooi weer buiten gegeten worden in de 
afgebakende zone op de speelplaats. De leraren met toezicht beslissen, na eventuele 
ruggenspraak met de directie, of dit kan. Je blijft binnen de afgebakende zone en onttrekt 
je niet aan het toezicht. 
 
School vroeger verlaten of later opkomen 
Leerlingen die de school eerder verlaten dan voorzien dienen zich aan te melden aan het 
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onthaal. Daarvan wordt steeds schriftelijk melding gemaakt in de agenda, geviseerd door 
de opvoeder. De ouders ondertekenen tegen de volgende schooldag voor gezien.  
 
Elke leerling is verplicht aanwezig te zijn op school tussen 10.50 uur en 15 uur. Men kan 
bijgevolg niet later dan 10.50 uur toekomen of vroeger dan 15 uur vertrekken.  
Bij afwezigheid van leerkrachten kan het zijn dat men toelating geeft om vroeger naar huis 
te gaan of later op te komen, rekening houdend met het voorgaande. Deze toelating is niet 
vanzelfsprekend. 
De leerlingen ouder dan 16 jaar mogen – bij afwezigheid van leraren - de school ook het 
laatste uur van de voormiddag vroeger verlaten of later opkomen het eerste uur na de 
middag. Hiervoor geldt eveneens: hiervoor geldt geen automatische toelating. Bijkomende 
voorwaarde is daarenboven dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven bij de 
inschrijving, en op voorwaarde dat men niet op school eet. 
 
Indien meer dan de helft van de klas afwezig is, zullen de leerkrachten eerst en vooral 
bekijken of het nuttig is bepaalde remediëringsoefeningen of extra lessen te geven aan de 
overblijvers. Slechts per uitzondering en na overleg met de directie zullen de overgebleven 
leerlingen vroeger naar huis mogen vertrekken. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden (staking, ganse voor- of namiddag studie,…) beslist de 
directeur over het al dan niet vroeger verlaten van de school of later opkomen. 

Voor alle andere vervangingsuren alsook voor de springuren wordt vervangles of studie 
voorzien.  
In de (avond)studie zijn de leerlingen stil zodat iedereen kan studeren. Derhalve zorgen ze 
ervoor steeds een (hand)boek of schrift mee te hebben om bij een onvoorzien studie-uur 
de tijd nuttig te besteden. Wie dit niet voorzag, kan een studietaak worden opgelegd.  
 
Leerlingen verlaten de school niet tijdens vervangings- of springuren! Ook niet met 
toelating van de ouders! Zij volgen studie in het opgegeven lokaal. 
 
Leerlingen jonger dan 16 jaar die buiten de regio Gistel wonen, zijn verplicht om over de 
middag in de schooleetzaal te blijven eten. Wegens de korte duur van de middagpauze (50 
min.) kunnen immers slechts de leerlingen die in Gistel zelf wonen naar huis gaan over de 
middag (per uitzondering kan eten bij een familielid die wel in Gistel woont worden 
toegestaan). Alle leerlingen die in de eetzaal blijven eten, blijven onder toezicht over de 
middag. 
 
De leerlingen die toestemming hebben om buiten het schooldomein te lunchen, krijgen een 
middagpasje waarmee ze, op eenvoudig vertoon aan de schoolpoort, de school over de 
middag kunnen verlaten. 
 
Seksueel ongewenst gedrag 
Je onthoud je van iedere daad van ongewenst seksueel gedrag. Ongewenst seksueel 
gedrag wordt streng bestraft. 
 
Skateboards  
Leerlingen die met een skateboard naar school komen, komen die op het secretariaat 
zetten vlak na aankomst.  

Eenmaal op het schoolterrein wordt er niet meer gereden.  

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.  

Leerlingen die met een skateboard naar school komen zijn bij een ongeval enkel verzekerd 
wanneer wordt vastgesteld dat zij zich aan de geldende verkeersreglementering hebben 
gehouden.  
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Slapen in de lessen 
Wanneer je je aandacht  maar niet bij de les kunt houden en ligt te slapen op de bank, dan 
worden je ouders opgebeld met de vraag je te komen halen van school. 
 
Smartschool  
Smartschool is het elektronisch leerplatform van de school. Iedere leerling krijgt een 
persoonlijke code waarmee je toegang krijgt tot de schoolsite.  

Controleer iedere dag of je berichten ontvangen hebt. Wie dit niet doet kan zo belangrijke 
info (afwezigheid leerkracht, toets, …) missen. Ook de elektronische agenda dien je elke 
dag te controleren. 

Wie misbruik maakt van het systeem zal een passende straf krijgen.  

Smartschool wordt enkel gebruikt voor school, niet voor persoonlijke doeleinden.  
We verwijzen naar het smartschoolreglement op de laatste 2 bladzijden van dit 
schoolreglement. Je dient je strikt aan dit reglement te houden. 
 
Spijbelen  
Wie spijbelt, wordt bestraft. 

Wie herhaaldelijk spijbelt, riskeert uitsluiting en uiteindelijk verwijdering van de school.  

Wie ‘gericht’ spijbelt om een toets te ontwijken zal daarover worden aangesproken. De 
geplande toets wordt hoe dan ook de volgende les afgelegd.  

Als je afwezigheid tijdens een toets of examen niet gewettigd is (nota in agenda of – in 
geval van meer dan één dag – doktersattest) riskeer je een sanctie.  
 
Sportreglement 
Als je leerling bent van de afdeling TSO LO-Sport ben je onderworpen aan een apart 
sportreglement met bijkomende regels waaraan je je dient te houden. We verwachten: 

 Dat je sportkledij altijd in orde is; 
 Dat je actief en gedreven deelneemt aan alle praktijklessen sport (zoniet wordt je 

verplicht middagsport te doen zodat je kan geremedieerd worden); 
 Dat je verplicht deelneemt aan 2 veldlopen: Gistel en Oostende (de Schorre). 

 
 
Straffen en sancties  
Alle straffen en sancties worden in de agenda genoteerd en/of per brief meegedeeld aan de 
ouders.  
Naast de klassieke straffen (taken, nablijven) kunnen er ook alternatieve straffen worden 
gegeven indien de situatie zich daar toe leent:  
o wie vuilnis achterlaat, ruimt de speelplaats op.  

o wie zich in de eetzaal niet aan de regels houdt, ruimt de eetzaal op.  

o wie vandalisme pleegt, herstelt de schade.  

o telaatkomers blijven na.  
Uitsluiting gebeurt conform de officiële regelgeving, die terug te vinden is in dit 
schoolreglement. 
 
Bijkomend: 

o Onwettig afwezig op nablijven = strafstudie 

o Onwettig afwezig op strafstudie = 1 dag uitsluiting 

o Onwettig afwezig op uitsluiting = verderzetting van tuchtprocedure met mogelijkse 

definitieve verwijdering uit de school al gevolg. 

o Te laat op nablijven of te vroeg verlaten nablijven = strafstudie 

o Te laat op strafstudie of te vroeg verlaten strafstudie = 1 dag uitsluiting 

o Te laat op uitsluiting of te vroeg verlaten uitsluiting = = verderzetting van 

tuchtprocedure met mogelijkse definitieve verwijdering uit de school al gevolg. 
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Strafstudie 
Strafstudie gaat elke 2 weken door op woensdagnamiddag. Een strafstudie loop je op als je 
zwaardere feiten hebt gepleegd of onwettig afwezig was op nablijven. Ben je onwettig 
afwezig op een strafstudie, dan volgt een zwaardere sanctie. 
 
Studie 
Als je in de studie zit, dan bewaar je steeds de rust en de kalmte. Elke leerling moet de 
kans krijgen in de studie te studeren. Ongepast gedrag in de studie zal worden bestraft. 
 
Te laat komen  
Als je te laat op school komt, kunnen je ouders om uitleg gevraagd worden. De ouders 
engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt.  
Leerlingen die te laat komen, melden zich aan het onthaal met hun agenda en deze nota 
wordt ter controle aan de leerkracht getoond bij het binnenkomen van het klaslokaal.  
Wie ’s morgens zonder geldige reden te laat komt, blijft dezelfde avond na tot 16.50u of 
17.40u. 
 
Tijdens de lessen  
Je bent steeds op tijd in de les. Als je te laat bent, ga je eerst naar het onthaal. Te laat 
komen is nablijven!  
Je verlaat nooit het lokaal voordat het belsignaal is gegaan.  

Toiletbezoek is zeer uitzonderlijk toelaatbaar.  

Je komt de les niet binnen met muts op je hoofd.  

GSM-gebruik of gebruik van andere elektronica is enkel toegestaan tijdens de speeltijd, dus 
niet tijdens de les of lokaalwissel. De GSM of andere elektronica horen of zien = nablijven. 

 
Toegang tot de school 
Alle leerlingen moeten via de poort aan de fietsenstalling de school binnenkomen en 
verlaten. Geen enkele leerling gebruikt de hoofdingang.  
Enige uitzondering hierop is als je te laat komt en je je dient aan te melden aan het 
onthaal. Ook de leerlingen die om 8 uur met de ophaaldienst aankomen mogen de 
hoofdingang gebruiken. 
 
Toiletbezoek 
Enkel wie dit medisch kan bewijzen (doktersattest) mag tijdens de lessen naar het toilet. 
Toestemming voor toiletbezoek wordt al dan niet verleend door de leerkracht waarmee je 
les hebt. Die geeft dan een sleutel mee om de toiletten open te maken en na gebruik 
opnieuw te sluiten. 
Uitzonderlijk toiletbezoek wordt steeds in de agenda genoteerd.  
Gebruik de pauzes voor een toiletbezoek. Vlak na of vlak voor een pauze krijg je geen 
toestemming. 
 
Uitsluiting  
Wie tijdens één schooljaar drie maal een uitsluiting heeft gekregen, wordt automatisch 
definitief uitgesloten. De klassenraad kan evenwel beslissen een voorlopige maatregel 
(contract) te nemen. 
 
Vandalisme 
Je toont respect voor de schoolinfrastructuur, de gebouwen, het materieel en de materialen 
van de school en van anderen.   
Vandalisme wordt bestraft met zware sancties. Daarnaast ben je verplicht om de 
aangerichte schade te herstellen. 
 
 

mailto:info@atlas-atheneum.be
http://www.atlas-atheneum.be/


_____________________________________________________________________________________________________ 

Atlas Atheneum,  Callaertswalledreef  8, 8470 Gistel.   Tel.  059 / 27 89 44. info@atlas-atheneum.be.  

Instellingsnummer : 42283 311.  www.atlas-atheneum.be/    www.facebook.com/atlasatheneumgistel 

_____________________________________________________________________________ 

Veiligheid  
Volg de veiligheidsvoorschriften van elke specifieke afdeling. Die krijgt elke leerling van 
zijn/haar afdeling aan het begin van het schooljaar. Indien er geen specifieke 
veiligheidsvoorschriften zijn, ontvangt de leerling niets. 
De veiligheid in de school en in de werkplaatsen/afdeling zijn onze absolute prioriteit. Wie 
zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt zal onmiddellijk uit de werkplaats verwijderd 
worden.  
Blijvend de veiligheidsvoorschriften overtreden in de school leidt tot definitieve verwijdering 
uit de school. 
 
Verplaatsen in groep 
Zich onder toezicht verplaatsen van de speelplaats naar de klaslokalen en het zich 
verplaatsen onder toezicht buiten de school gebeurt steeds per twee en je sluit aan op je 
voorgangers. De verplaatsing binnen het schooldomein gebeurt in stilte. De verplaatsing 
buiten het schooldomein gebeurt kalm en sereen. 
Tussen de lessen door begeef je je ordelijk en snel naar de volgende les. Je blijft niet 
hangen in de gangen. Er wordt verwacht dat je binnen de 2 minuten na het belsignaal aan 
het lokaal van de volgende les bent. 
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Bijlage 1: Wettiging van afwezigheden  

Heel vaak moeten we vaststellen dat de wettiging van afwezigheden niet op de correcte 

manier gebeurt. Vanaf 10 onwettige afwezigheden (10 halve dagen) wordt het CLB 

ingeschakeld. Onwettige afwezigheid kan leiden tot verlies van het kindergeld!  

Voor elke afwezigheid dient de school vóór 8.55 uur telefonisch verwittigd te worden de 

eerste dag van de afwezigheid op het nummer 059/27 89 44.  

 

Wettigen van afwezigheid wegens ziekte  

Met doktersattest:  

Het doktersattest moet de dag na terugkomst afgegeven worden. Indien je langer dan 

een week afwezig bent, moeten je ouder(s) of voogd dit attest tijdens de week van 

afwezigheid bezorgen aan de school. Attesten van consultaties gelden enkel voor het 

tijdstip van de consultatie.  

 

Door de ouders:  

Dit kan slechts vier maal per jaar voor een maximum van telkens drie opeenvolgende 

kalenderdagen. Deze wettiging gebeurt door middel van een nota in de agenda of een brief 

aan de directie en moet de dag na terugkomst worden afgegeven.  

 

 

Wettigen van afwezigheid omwille van persoonlijke redenen  

De wettiging kan enkel gebeuren door de directeur en dit voor maximaal tien halve dagen 

per schooljaar. De aanvraag dient schriftelijk (in je agenda) en vooraf te gebeuren.  

 

Wettigen van afwezigheid omwille van diverse redenen  

Deze wettiging is volledig omschreven in het schoolreglement en gebeurt door een attest 

van de officiële instantie. Enkel voor levensbeschouwelijke feestdagen volstaat een 

verklaring van de ouders die vooraf wordt afgegeven op het secretariaat.  

 

Wettigen op basis van culturele en/of sportmanifestaties  

Je neemt contact op met de directeur en toont hem een schriftelijke verklaring.  

 

Wettigen van niet deelname aan lessen lichamelijke opvoeding  

Je brengt het originele attest mee naar school en geeft ze af aan de leerkracht l.o. Je gaat 

naar de les en krijgt een vervangtaak. Als dit niet het geval is, wordt je als onwettig 

afwezig beschouwd 
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