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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 in de daartoe bestemde afvalbakken op de 
speelplaats. In de leslokalen sorteer je papier en 

restafval. 
 

Bij bewust vervuilen van het schooldomein wordt een sanctie opgelegd. Er wordt verwacht 
van de leerlingen dat ze – in een duidelijke rolbeurt – het klaslokaal waar ze het laatste 
lesuur van de dag les hebben opruimen en schoonvegen. Ze 

verlaten dat lokaal niet vooraleer de stoelen op de banken gezet zijn. 
 

Belsignalen om 8.53, 10.48 (woe 10.43), 13.18 en 15.08 uur 
 
Na elke pauze (dus om 8.53 uur, 10.48 of 10.43 uur, 13.18 uur en 15.08 uur) gaat de bel, 

en 2 minuten later nog eens. Bij het eerste belsignaal ga je, als leerling van de eerste en 
tweede graad, 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 zijn op of weggestopt in je schooltas. Bij het tweede belsignaal is het stil en komt 
de leerkracht met wie je les hebt jou ophalen. Samen met de leerkracht vertrek je in stilte 

naar het klaslokaal. 
Als leerling van de derde graad ga je bij het eerste belsignaal op een rustige en 

ordentelijke manier naar het klaslokaal. Je hebt je elektronische toestellen en oortjes 
weggestopt, je eten en drank zijn op of weggestopt in je schooltas. Bij het tweede 

belsignaal sta je aan je klas en is het stil alvorens je de klas binnengaat na toestemming 
van de leerkracht. 
 

Basismateriaal 
 

Je hebt altijd basismateriaal mee om de lessen te kunnen volgen, maw. een 
schooltas/rugzak, schrijfgerief en een cursusblok. 
 

(Brom)fietsen en skateboards, longboards 
 

Wie met een (brom)fiets naar school komt, volgt het verkeersreglement dat van toepassing 
is op het schooldomein. Bromfietsen en fietsen worden geparkeerd in de 
(brom)fietsstalling. Je zorgt ervoor dat je (brom)fiets gesloten is aan het rek van de 

stalling! 
 

Je helm maak je vast met een slot aan je (brom)fiets of berg je op in je kastje. Je loopt er 
geen geval de ganse dag mee rond op school. Je skateboard of longboard berg je best op 
in je kastje; occasioneel kun je dat afgeven aan het onthaal. 

 
Wie met de (brom)fiets, longboard of skateboard naar school komt, stapt af aan de 

schoolpoort. Fietsen of skaten op het schooldomein is te allen tijde verboden. 
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade. 
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Deodorant 
 
Het gebruik van deodorant binnen in de gebouwen is niet toegestaan. 

 
Diefstal 

 
De school kan nooit voor een diefstal verantwoordelijk worden gesteld. Neem dus nooit 
waardevolle voorwerpen of grote sommen geld mee naar school. 

 
Einde school 

 
Wanneer de school eindigt 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 op of rond het schooldomein kan niet. 
Na het laatste belsignaal van de schooldag is de school niet langer toegankelijk. 

 
Elektronische toestellen 
 

Het gebruik van elektronische toestellen (b.v. gsm, smartphone, smartwatch, tablet, Ipod, 
MP3-speler,…) is toegelaten op volgende momenten: 

 
1. Voor 8u53 en tijdens pauzes vanaf het belsignaal die het begin van de pauze aangeeft 

tot aan het eerste belsignaal die het einde van de pauze aangeeft, 
2. Tijdens de studie 
3. Tijdens lessen als het expliciet en met pedagogische reden is toegestaan door de 

leerkracht. 
 

Indien je buiten deze momenten betrapt wordt op het gebruik van je elektronisch toestel 
word je gevraagd dit toestel af te geven. Dit toestel wordt dan in bewaring genomen op het 
secretariaat tot het einde van de lesdag. Indien je weigert je toestel af te geven krijg je 

een strafstudie. Indien je betrapt wordt na de namiddagpauze van 15u of tijdens de laatste 
2 lesuren van de dag wordt als bijkomende sanctie een halve strafstudie opgelegd. 

 
We raden bovendien af, deze toestellen naar school mee te brengen. Telefoneren kan 
steeds in het secretariaat en aan het onthaal. We drukken er nogmaals op dat de school 

nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor eventuele diefstal van 
en/of schade aan deze of andere toestellen. 

 
Bovendien is het niet toegelaten om tijdens de schooluren te bellen 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 is enkel toegelaten met 
toestemming van de leerkracht en indien het gebruik ervan in verband staat met de les. 
 

Het fotograferen of filmen of opnemen van gesprekken op school zonder expliciete 
toelating van een leerkracht of de directeur is verboden. Wie zich niet aan deze regel houdt 

schendt de wet op de privacy en kan hiervoor gerechtelijk 
vervolgd worden. 
 

Tijdens elke vorm van evaluatie in de klas (taak, toets, examen,...) is de leerling verplicht 
om zijn GSM, smartwatch en eender welk ander elektronisch toestel op de hoek van de 

bank te plaatsen zodat spieken uitgesloten is. 
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Eten en drinken 
 
Voedsel en drank in het algemeen worden niet geduld binnen de gebouwen, tijdens de 

lessen en gedurende de leswisseling. Kauwgom wordt in geen geval toegelaten in de 
gebouwen. Het gebruik van drank- en snackautomaten is niet toegelaten tussen de lessen. 

De automaten mogen enkel gebruikt worden tijdens de pauzes tot aan het eerste 
belsignaal, vóór 8.53 uur en na alle lessen van de dag. Er mag enkel gegeten of gedronken 
worden in de pauzes, niet tussen twee lessen door. 

 
Vuilnis wordt in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd. 

Het drinken van energiedranken brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom zijn 
deze dranken verboden op onze school. 
 

Voor wat het drinken van kraantjeswaterwater betreft: dit is toegelaten in de lessen, maar 
enkel na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Onze school heeft het charter voor 

kraantjeswater als drinkwater ondertekend. Hiertoe is er een drinkwatertappunt 
geïnstalleerd aan de automaten buiten op de speelplaats. Onze school promoot het drinken 
van kraantjeswater en zal hiertoe aan elke nieuwe leerling een hervulbare fles 

overhandigen. Het drinken van kraantjeswater is dan ook toegestaan in de lessen (behalve 
in de lessen die doorgaan in de PC-lokalen). 

 
Formulieren 

 
We verwachten dat alle formulieren steeds zorgvuldig ingevuld worden en op tijd ingediend 
bij de desbetreffende verantwoordelijke. 

 
Fotokopies 

 
Je kan voor fotokopies op school enkel terecht bij het onthaal en dit enkel tijdens de 
ochtendspeeltijd. Je betaalt cash voor die kopies. 

 
Gedrag 

 
Je gedraagt je op school volgens de algemeen geldende gedragsregels. Je bent respectvol 
en beleefd tegenover medeleerlingen en leerkrachten. Leerkrachten, leden van het 

secretariaat en ander personeel worden steeds aangesproken met de beleefdheidsformule 
(meneer, mevrouw, 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 kan dit voorwerp in beslag worden genomen en wordt de leerling 
een sanctie opgelegd. In dit geval worden steeds ook de ouders verwittigd. 
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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, … 
 
Geweld 

 
Je onthoudt je van iedere daad van geweld. Gebruik je toch fysiek geweld, dan kan je je 

aan een zware sanctie verwachten. 
 
Wij hanteren volgend principe: fysiek geweld tegen een medeleerling = 1 dag uitsluiting. 

Bij een tweede voorval in één schooljaar dreigt een definitieve verwijdering uit de school.  
 

Fysiek geweld tegen een leerkracht = onmiddellijke en 
definitieve verwijdering uit de school. 
 

I.C.T. 
 

De school beschikt zowel over een draadloos als over een vast computernetwerk. Het 
draadloos netwerk is niet openbaar beschikbaar omdat we daartoe de middelen niet 

hebben. 
 
Wanneer je gebruik maakt van de school-I.C.T.-infrastructuur doe je dit op een 

deontologisch verantwoorde manier en gebruik je het netwerk enkel en alleen voor 
schoolse doeleinden. 

 
Je draagt zorg voor onze ICT-infrastructuur. 
 

Klasafspraken 
 

Aan het begin van het schooljaar maakt je leerkracht klasafspraken met je. Dit zijn 
klasregels die door iedereen in de klas gevolgd worden met het oog op een ordelijk en 
gestructureerd lesverloop. Door dit schoolreglement te ondertekenen voor akkoord, 

betekent dit impliciet dat je als ouders en leerling ook akkoord gaat met de gemaakte 
klasafspraken door elke leerkracht. 

 
Leerlingensecretariaat 
 

Je kan met 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 voor de lessen L.O. steeds het school-T-shirt, een sportshort en sportschoenen 
(geen skateschoenen). 

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. 

Je dient je te houden aan het intern reglement van de lessen lichamelijke opvoeding dat als 
bijlage bij dit schoolreglement hoort. Dit wordt met jou aan het begin van het schooljaar 

overlopen. 
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Lijnbus halen 
 
Er wordt niet vroeger uit de les gegaan omdat men een lijnbus moet halen. Er zijn 

voldoende lijnbussen 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 toelating kan enkel door de directie worden verleend. 
 
Lockers / kastjes 

 
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. 
 

We vragen expliciet dat wie met een longboard / skateboard naar school komt, een groot 
kastje huurt om dat board op te bergen tijdens de lesuren. 

 
Het gebruik van de kastjes is toegelaten 
- vóór 8.53 uur 

- in de middagpauze 
- na je laatste lesuur van de dag. 

 
Na gebruik van de kastjes blijf je niet rondhangen rond de kastjes. 

Wat na 30 juni in de kastjes achterbleef, wordt verwijderd. 
 
Middagmaal 

 
Enkel de leerlingen van het internaat kunnen genieten van warme maaltijden op de 

middag. Die 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. 

 
De leerlingen van het internaat betalen niet aan de school voor deze warme maaltijden: de 
school verrekent dit rechtstreeks met het internaat. 

 
Ten laatste de maandag om 11 uur kunnen de leerlingen hun bestelling voor warme 

maalijden/soep aan het onthaal doorgeven voor de daaropvolgende week. 
Iedere voormiddag (behalve de woensdag) is er de mogelijkheid om vóór 08.50 uur bij het 
onthaal een broodje te bestellen met beleg naar keuze. Bij bestelling betaal je meteen 

cash. 
 

- Leerlingen 1e en 2e graad die buiten Gistel wonen en alle leerlingen die warm eten: je 
gaat 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. Vóór het verlaten van respectievelijk de eetzaal 

ruim je je tafel mooi af en kuist de tafel op. Beide ruimtes dienen netjes en proper 
achtergelaten te worden. Voor de herfstvakantie en na de paasvakantie wordt geluncht op 
de afgebakende zone op de speelplaats bij mooi weer. Je blijft binnen deze afgebakende 

zone en onttrekt je niet aan het toezicht. 
 

- Leerlingen 1e en 2e graad die in Gistel wonen en leerlingen 3e graad: als je toestemming 
hebt van je ouders, mag je buiten e school gaan over de middag. Indien je geen 
toestemming hebt, volg je het systeem van de 1e en 2e graad. 
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Indien je om medische reden (psychologisch of fysiek) niet naar de eetzaal kunt, dan wordt 
het tijdelijk toegestaan dat je eet in de mediatheek, in gezelschap van maximum één 
andere leerling(e). 

 
Leerlingen van de eerste en tweede graad die buiten Gistel wonen, zijn verplicht om over 

de middag op school (of in de eetzaal) 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 en tijdig terug op school zijn. 

Leerlingen van de eerste en tweede graad die in Gistel wonen mogen naar huis gaan eten 
over de middag, mits uitdrukkelijke toestemming van de ouders, bij inschrijving (per 

uitzondering kan eten bij een familielid die in Gistel 
woont worden toegestaan).  
 

Leerlingen van de derde graad mogen, mits toestemming van de ouders, buiten de school 
gaan om te lunchen.  

 
Alle leerlingen die op school of in de eetzaal blijven eten, onttrekken zich niet aan het 
toezicht over de middag. De leerlingen die toestemming hebben om buiten het 

schooldomein te lunchen, krijgen een middagpasje waarmee ze, op vertoon ervan aan de 
schoolpoort, de school over de middag kunnen verlaten. 

 
Ochtend 

 
Je mag de school binnen vanaf 8 uur. Eenmaal op school, blijf je op school. 
 

Onwettige afwezigheden 
 

Per 5 halve dagen onwettige afwezigheid krijgt de leerling een volledige strafstudie. 
 
Op tijd zijn 

 
Wij verwachten dat je tijdig op school aankomt, zodat je de lessen integraal mee kunt 

volgen. Dat wil zeggen dat je ten laatste om 8u53 op school bent. Bij het weerklinken van 
het eerste belsignaal sluit de poort onherroepelijk en ben je te 
laat. 

 
Indien je te laat komt, meld je je aan bij het onthaal. Daar noteert men je te laat komen in 

smartschool en wat de eventuele reden voor het te laat zijn is. De leerkracht kan deze 
melding in smartschool controleren bij je aankomst in de klas. 
 

Heb je geen geldige reden voor het te laat komen, dan ben je vanaf de derde keer te laat 
je privileges voor 3 weken kwijt. Dat wil zeggen dat je niet meer later mag opkomen of 

vroeger mag vertrekken bij afwezige leerkrachten of vaste studie. 
 
Een leerling van de derde graad moet dus ook om 8u53 (eerste belsignaal) ten laatste 

binnen de schoolmuren zijn én moet bovendien om 8u55 (tweede belsignaal) aan het 
lokaal zijn. als één van beide niet in orde zijn, is de leerling te 

laat. 
 
Als je in het secundair onderwijs te laat komt, kunnen je ouders om uitleg gevraagd 

worden. De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school 
aankomt. 
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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 gesprek voorzien waarbij we overlopen wat goed liep en wat beter kan. 
 
Pauzes 

 
Tijdens de pauzes is spelen en ravotten mogelijk, maar maak het niet te bont. Je mag niet 

spelen op de sportvelden. Tussen de 1e en de 2e witte lijnen tussen vijver en sporthal is 
het gedeelte ‘stille speelplaats’. In dit gedeelte mag je niet 
lopen. Het is bedoeld voor wie gerust gelaten wil worden of om stilletjes te praten met een 

2-tal mensen. 
 

Je overschrijdt de 2e witte lijn tussen de vijver en de sporthal niet. Het is verboden om in 
de halve maan te gaan zitten. Het is toegelaten om op de muur van de vijver te zitten. 
 

Je gooit je afval in de juiste vuilnisbak. Sorteer restafval en PMD. Als we merken dat er 
teveel afval in de vijver terechtkomt of op de speelplaats achterblijft, zullen maatregelen 

worden genomen. 
 

Pauzes van 10.35 en 15 uur 
 
Je gaat naar 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 
smartschool 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 

 
Diefstallen kan je best voorkomen door nooit waardevolle goederen onbeheerd achter te 

laten, door je portefeuille of een waardevol voorwerp nooit in je jas of boekentas 
onbewaakt achter te laten. Je brengt best 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 vóór de zomervakantie: alle 
leerlingen moeten ten laatste op 30 juni van elk schooljaar hun persoonlijke spullen mee te 

hebben genomen naar huis, inclusief wat in de kastjes zat. 
 

De school is niet verantwoordelijk voor de achtergelaten eigendom van de leerling -kledij, 
boeken, werkstukken, fietsen, enz... – na 30 juni van elk schooljaar. 
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Wat eventueel op school achterbleef na 30 juni (ook in de kastjes) wordt eigendom van de 
school. 
 

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, de leerlingenbegeleiding en het secretariaat 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, de 

leerlingbegeleiding, of de directie. 
 

Rapporten 
 
Je rapport wordt steeds ondertekend door ouder(s) of voogd. Je geeft het steeds terug aan 

je klastitularis op de afgesproken datum. 
 

Respect en taalgebruik 
 
Wij behandelen iedereen met respect en verwachten respect terug. 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 tegenover leerkrachten, directie, personeel, bezoekers en 
medeleerlingen. 

 
De officiële omgangstaal op school is het Algemeen Nederlands. 
 

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 ten overstaan van andere mensen. 
Bij ongepast taalgebruik wordt een sanctie opgelegd. 
 

Roken en ‘dampen’ 
 

Er geldt een algemeen rookverbod binnen en in de onmiddellijke omgeving van de school. 
Dit geldt voor zowel het roken als voor het dampen van een e-sigaret. 
Tijdens schooluitstappen wordt er niet gerookt noch gedampt. 

Je haalt je rookgerei pas uit als je 50 meter van de school verwijderd bent, dus er wordt 
zeker niet in de Postwegel gerookt. 
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Samenscholen 
 
Het is verboden om samen te scholen voor de schoolpoort en op de hoek van de 

Callaertswalledreef en de Putbekestraat en in het bijzonder in de Postwegel. Daar is 
immers veel doorgang nodig van ouders die hun kinderen in De Klimop komen 

afzetten. 
 
School vroeger verlaten of later opkomen 

 
Leerlingen die de school eerder verlaten dan voorzien dienen zich aan te melden aan het 

onthaal. Van je schoolverlaten wordt steeds schriftelijk melding gemaakt in de 
elektronische agenda. Je mag de school enkel vroeger verlaten met een schriftelijke 
toestemming in de elektronische agenda. De ouders ondertekenen tegen de volgende 

schooldag voor gezien. 
 

Elke leerling, over heel Vlaanderen, 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 gebeuren dat men vroeger naar huis mag, of later 

mag opkomen. Als principe geldt: leerlingen in 1e en 2e graad mogen niet vroeger naar 
huis noch later opkomen. Voor leerlingen in de 3e 

graad kan dit per uitzondering worden toegestaan. 
 
De toelating voor uitzonderlijk vroeger naar huis gaan of later opkomen wordt enkel 

gegeven door de directie. 
 

De leerlingen van de 3e graad mogen, op voorwaarde dat de ouders hiervoor toestemming 
hebben gegeven bij de inschrijving en op voorwaarde dat men niet op school eet, bij 
afwezigheid van een leerkracht de school het laatste uur 

van de voormiddag vroeger verlaten of later opkomen het eerste uur na de middag – maar 
dit enkel na uitdrukkelijke toelating door de directie. 

Indien meer dan de helft van de klas afwezig is, zullen de leerkrachten 
remediëringsoefeningen of extra lessen geven aan de overblijvers.  
 

Slechts per hoge uitzondering en na toestemming van de directie zullen de overgebleven 
leerlingen vroeger naar huis mogen vertrekken. 

 
In uitzonderlijke omstandigheden (staking, ganse voor- of namiddag studie,…) beslist de 
directeur. 

 
Voor alle vervangingsuren alsook voor de springuren, wordt vervangles of studie voorzien. 

In de (avond)studie zijn de leerlingen stil zodat iedereen kan studeren. Derhalve zorgen 
deze leerlingen ervoor steeds een (hand)boek of schrift mee te hebben om bij een 
onvoorzien studie-uur de tijd nuttg te besteden. Wie dit niet voorzag, kan een studietaak 

worden opgelegd. 
 

Leerlingen verlaten de school niet tijdens vervangings- of springuren, of tijdens de 
middagpauze, ook niet met toelating van de ouders. 
 

De leerlingen volgen studie in het studielokaal als er een vervangings- of springuur is. 
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Seksueel ongewenst gedrag 
 
Je onthoudt je van iedere daad van ongewenst seksueel gedrag. Ongewenst seksueel 

gedrag wordt streng bestraft. 
 

Skateboards / Longboards 
 
Leerlingen die met een skateboard of longboard naar school komen, bergen die board op in 

hun kastje. Indien leerlingen slechts occasioneel naar school komen per 
longboard/skateboard en geen kastje hebben, geven zijn hun board af aan het onthaal om 

aldaar op te bergen. 
 
Eenmaal op het schoolterrein wordt er niet meer op het board gereden. De school is niet 

verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging. Leerlingen die met een skateboard of 
longboard naar school komen zijn bij een ongeval enkel verzekerd wanneer wordt 

vastgesteld dat zij zich aan de geldende verkeersreglementering hebben gehouden. 
 
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 ophalen. 
 

Smartschool 
 
Vanaf 1 januari 2020 koos Atlas voor ‘radicaal digitaal’. Dit betekent dat de communicatie 

met leerlingen en ouders niet langer via de papieren weg (agenda en brieven) zal gebeuren 
maar nog enkel via ons digitaal schoolplatform 

‘Smartschool’. 

 
Smartschool is een ideaal en veilig communicatiemiddel tussen de school, leerkrachten, 

leerlingen en ouders. 
 

Elke leerling en verantwoordelijke ontvangt bij aanvang van het schooljaar een eigen 
account (gebruikersnaam en wachtwoord) om toegang te krijgen tot het 
Smartschoolplatform van onze school. 

 
Smartschool biedt een waaier aan gebruiksmogelijkheden. Zo kunnen leerlingen bv. via de 

digitale schoolagenda makkelijk volgen welke lesonderwerpen er gegeven worden. Bij 
taken en toetsen is eenvoudig te controleren wanneer deze werden opgegeven, wat de 

precieze opgave is en wanneer de deadline valt. Hiermee willen we ‘leren leren’ en ‘leren 

plannen’ stimuleren. Alles wordt door de leerkrachten zelf digitaal in de schoolagenda 
genoteerd. 

 
De leerlingen moeten deze dus zelf niet meer invullen. Leerlingen kunnen tevens 

lesmateriaal downloaden, taken uploaden, berichten ontvangen en versturen, hun punten 
bekijken, … 
 

Ook ouders krijgen per kind een co-account om te kunnen inloggen op ons 
Smartschoolplatform. De co-account is gekoppeld aan de Smartschoolaccount van hun 

zoon of dochter. Ouders loggen in met de gebruikersnaam van hun zoon 
of dochter, maar met een eigen wachtwoord. Met deze co-account kunnen ouders 

communiceren met de school, berichten ontvangen die specifiek voor ouders bedoeld zijn, 
de schoolagenda en de Smartschoolvakken van hun zoon of dochter volgen, punten en 
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rapporten bekijken, afwezigheden opvolgen, meldingen over het gedrag van hun kind lezen 
en de aangeboden remediëring bij eventuele studieproblemen raadplegen. 
 

Zowel leerlingen als ouders kunnen alle schoolinformatie terugvinden op ‘Intradesk’. Hier 
worden onder meer algemene brieven, brieven i.v.m. uitstappen, documenten zoals het 

schoolreglement, de schoolkalender en het 
examenrooster geplaatst. Op deze manier wordt de schoolinformatie digitaal en up-to-date 
voorzien en wordt het papierverbruik aanzienlijk verminderd. 

Ten slotte is het misschien interessant om te weten dat Smartschool ook een app heeft die 
gemakkelijk geïnstalleerd kan worden op de smartphone of tablet. Smartschool op de pc 

biedt evenwel meer mogelijkheden en is overzichtelijker. 
Om Smartschool te raadplegen, gebruik bij voorkeur de meest recente versie van Firefox of 
Chrome. 

 
Meer informatie over Smartschool of het gebruik ervan kan steeds bekomen  

worden op school. 
 
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 bladzijden van het schoolreglement (bij de bijlagen). 

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 riskeer je een sanctie. Wie ouder is dan 18 jaar en te veel spijbelt, kan uitgeschreven 
worden zonder meer. 

 
Sportreglement 

 
Als je leerling bent van de afdeling TSO/DF (LO-)Sport ben je onderworpen aan een apart 
sportreglement met bijkomende regels waaraan je je dient te houden. We verwachten 

onder andere: Dat je sportkledij altijd in orde is; Dat je actief en gedreven deelneemt aan 
alle praktijklessen sport (zoniet word je verplicht middagsport te doen zodat je kan 

geremedieerd worden); Dat je verplicht deelneemt aan 2 veldlopen: Gistel en Oostende (de 
Schorre). 
 

Het sportreglement maakt integraal deel uit van het schoolreglement. 
 

Straffen en sancties 
 
Alle straffen en sancties worden in smartschool in het leerlingenvolgsysteem genoteerd en 

zijn op die manier zichtbaar voor de ouders. 
 

Naast de klassieke straffen (nota in digitale agenda, taken, nablijven, strafstudie) kunnen 
er ook alternatieve straffen worden gegeven indien de situatie zich daar toe leent, zoals: 
 

- wie vuilnis achterlaat, ruimt de speelplaats op. 
- wie zich in de eetzaal niet aan de regels houdt, ruimt de eetzaal op. 

- wie vandalisme pleegt, herstelt de schade. 
Uitsluiting gebeurt conform de officiële regelgeving, die terug te vinden is in het 
schoolreglement. 
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Bijkomend: 
 

o Ongewettigd afwezig op strafstudie = contract + 1 dag uitsluiting 
o Te laat op een strafstudie (voor niet aanwezig op voorblijven) of te vroeg verlaten van 

die strafstudie = een bijkomende strafstudie 
 
Strafstudie 

 
- Elke week op zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u. 

- 2 leraren houden toezicht op de strafstudie. 
 
Een strafstudie kan ofwel ‘half’ gegeven worden: van 09.00 uur tot 10.30 ofwel ‘volledig’, 

dus van 09.00 tot 12.00 uur 
 

Onwettige afwezigheid op de strafstudie levert de leerling(e) een contract en een dag 
uitsluiting op. 
 

Afwezigheid op een strafstudie kan enkel gewettigd worden door een doktersattest (en 
geen ‘dixit-attest’). 

 
Als je in de strafstudie zit, dan bewaar je steeds de rust en de kalmte. Elke leerling(e) 

moet de kans krijgen om in de strafstudie te studeren. Ongepast gedrag in de strafstudie 
zal worden bestraft. 
 

Studie 
 

Als je in de studie zit, dan bewaar je steeds de rust en de kalmte. Elke leerling(e) moet de 
kans krijgen om in de studie te studeren. Ongepast gedrag in de studie zal worden 
bestraft. 

De toezichthouder in de studie kan toestemming geven voor het gebruik van je 
smartphone met ‘oortjes’ voor zover je de anderen daar niet mee stoort. 

 
Tijdens de lessen 
 

Je bent steeds op tijd in de les. 
Je verlaat nooit het lokaal voordat het belsignaal is gegaan en nooit zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. 
 
Toiletbezoek tijdens de lessen is niet toegelaten tenzij je een medisch attest hebt ervoor. 

 
Je komt de les niet binnen met muts op het hoofd of met walkman/MP3-speler/Smartphone 

in de handen. 
 
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 uitzonderingen hierop zijn: 
- als je te laat komt en je je dient aan te melden aan het onthaal via de hoofdingang 
- als je later mag starten dan 8.55 uur 

- als je om 8 uur aankomt met de schoolbus 
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Toiletbezoek 
 
Het toilet blijft gesloten tijdens de lesuren. Je dient van de pauzes gebruik te maken om 

naar het toilet te gaan. Enkel wie een geldig doktersattest heeft dat toiletbezoek buiten de 
pauzes moet toegestaan worden en dit heeft ingediend op 

school (dan staat het geregistreerd op smartschool in het leerlingenvolgsysteem) kan een 
toiletbezoek toegestaan worden tijdens de lesuren. In dat geval ga je de sleutel halen bij 
mevr. Van Reempts aan het onthaal zodat zij eerst kan 

controleren of het attest werd ingediend. 
 

Uitsluiting 
 
Wie tijdens één schooljaar drie maal een uitsluiting heeft gekregen, riskeert in principe een 

definitieve uitschrijving uit de school. De klassenraad kan evenwel beslissen een voorlopige 
maatregel (b.v. contract) te nemen. 

 
Vandalisme 
 

Je toont respect voor de schoolinfrastructuur, de gebouwen 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. 
 

Veiligheid 
 
Volg de veiligheidsvoorschriften van elke specifieke afdeling. Die krijgt elke leerling(e) van 

zijn/haar afdeling aan het begin van het schooljaar. Indien er geen specifieke 
veiligheidsvoorschriften zijn, ontvangt de leerling(e) niets. 

De veiligheid in de school en in de werkplaatsen/afdeling zijn een absolute prioriteit. Wie 
zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt zal onmiddellijk uit de werkplaats verwijderd 
worden. Blijvend de veiligheidsvoorschriften overtreden in de school kan leiden tot 

definitieve verwijdering uit de school. 
 

De veiligheidsvoorschriften zijn te vinden in een werkplaatsreglement, dat integraal deel 
uitmaakt van het schoolreglement (Bij de bijlagen). 
 

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. 
 

Werkplaatsreglement 
 

Voor de afdelingen 'elektriciteit' en 'hout' gelden telkens een werkplaatsreglement. Deze 
maken integraal deel uit van het schoolreglement en zijn in de bijlagen ervan te vinden. 
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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 5 onwettige afwezigheden (5 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 de voorziene briefjes in het 

agenda 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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