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Afspraak 1: ik neem deel aan alle lessen en schoolse 
activiteiten 
 
Wat zijn de schooluren? 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1e lesuur 8.30 u. – 9.20 u. 8.30 u. – 9.20 u. 8.30 u. – 9.20 u. 8.30 u. – 9.20 u. 8.30 u. – 9.20 u. 

2e lesuur 9.25 u. – 10.15 u. 9.25 u. – 10.15 u. 9.25 u. – 10.15 u. 9.25 u. – 10.15 u. 9.25 u. – 10.15 u. 

3e lesuur 10.20 u. -11.10 u.  10.20 u. -11.10 u.  10.20 u. -11.10 u.  10.20 u. -11.10 u.  10.20 u. -11.10 u.  
 

Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 

4e lesuur 11.30 u. – 12.20 u.  11.30 u. – 12.20 u.  11.30 u. – 12.20 u.  11.30 u. – 12.20 u.  11.30 u. – 12.20 u.  

5e lesuur 12.25 u. – 13.15 u.  12.25 u. – 13.15 u.  
 

12.25 u. – 13.15 u.  12.25 u. – 13.15 u.  
 

Middagpauze Middagpauze 
 

Middagpauze Middagpauze 

6e lesuur 14.05 – 14.55 u.  14.05 – 14.55 u.  
 

14.05 – 14.55 u.  14.05 – 14.55 u.  

7e lesuur 15.00 u. – 15.50 u. 15.00 u. – 15.50 u. 
 

15.00 u. – 15.50 u. 15.00 u. – 15.50 u. 

Studie-
begeleiding 

 
16.00 u. – 16.50 u. 

 
16.00 u. – 16.50 u. 

 

 

Wat als… 

…ik afwezig ben? 

- Ik of mijn ouder(s) verwittig(en) het leerlingensecretariaat voor 9.00 u. (011 27 84 62, 
judith.aurich@kids.be). 

- Ik breng een schriftelijke wettiging mee van mijn afwezigheid en geef dit af op het 
leerlingensecretariaat. 

o Indien ik maximum 3 dagen afwezig ben wegens ziekte, mogen mijn ouders 
een briefje met de reden van mijn afwezigheid schrijven. Mijn ouders kunnen 
maximaal 4 keer zo een briefje schrijven. 

o Indien ik langer dan 3 dagen afwezig ben of vaker dan 4 keer per schooljaar, 
moet ik een doktersattest hebben.  

- Overdag mag ik de school enkel verlaten met een toestemming van de directie of de 
verantwoordelijke van het leerlingensecretariaat. Wanneer ik overdag de school verlaat, 
meld ik me steeds op het leerlingensecretariaat. 

…ik te laat ben? 

- Wanneer ik ’s morgens of tussen de lessen te laat ben, wordt dat genoteerd en krijg ik na 
de derde keer een sanctie. Vanaf dan word je kort opgevolgd.  

- Als ik door de trein of bus te laat bent, telt dit als overmacht en krijg ik hier geen sanctie 
voor.  

…ik ziek word of geblesseerd raakt tijdens een schooldag 

- Ik krijg een toestemmingsbriefje van de leerkracht en ga naar de EHBO-post. De EHBO-
verantwoordelijke mag eerste hulp toedienen, de zieke observeren en de nodige gepaste 
hulp inroepen maar geen medicatie toedienen (tenzij er aparte afspraken hierover zijn 

mailto:judith.aurich@kids.be
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met de ouders). Mijn ouders worden op de hoogte gebracht via mijn schoolagenda en 
indien nodig worden ze gebeld.  

- Ik mag alleen naar huis gaan als de verantwoordelijke van het leerlingensecretariaat mij 
daar toestemming toe geeft en dit steeds in overleg met mijn ouders. 

- Indien ik medicatie op school moet nemen, kan dit enkel met doktersattest. 

…ik een afspraak heb bij de tandarts, dokter,… tijdens de schooluren? 

- Ik maak deze afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren. 
- Als deze afspraak toch tijdens de schooluren doorgaat, geef ik de dag na deze 

afspraak het attest van afwezigheid aan het secretariaat af. 

…ik om medische redenen niet kan meedoen met  LO-les? 

- Ik moet een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op 
school” afgeven aan de leerkracht LO. Hierop staat vermeld wat ik wel en niet kan, zodat 
de leerkracht kan bepalen met welke oefeningen/lessen ik wel of niet mee doe.  

- Als ik niet deelneem aan deze lessen, kan ik een vervangtaak krijgen.  
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Afspraak 2: ik ben op tijd  
 
Ochtend 

- Vanaf 7.30 u. kan ik terecht in de hal of het restaurant van de school.  
- Vanaf 8.00 u. is er toezicht op de speelplaats en ga ik naar de speelplaats.  
- De buitendeuren aan de speelplaatskant blijven gesloten tot de eerste bel (8u22).  
- Indien ik met de fiets naar school kom, plaats ik deze in de fietsenstalling aan de 

achterkant van de school. Op de speelplaats wandel ik met mijn fiets in de hand.  
- Ik ga naar de klas bij het eerste belsignaal. 

Voormiddagpauze 

- Ik ga na het belsignaal via de kortste weg naar de speelplaats. Ik ben rustig in de gangen 
en op de trap. 

- Enkel met een geldige reden of toestemming blijf ik in de klas of de gang.  
- Op de speelplaats blijf ik zichtbaar voor de toezichthoudende leerkracht.  
- Ik ga naar de klas bij het eerste belsignaal. 

Middagpauze 

- Ik ga naar het restaurant of pand om te eten. Ik eet niet op de speelplaats.  
- Na het eten ga ik naar de speelplaats of naar het Pand. In het Open Leercentrum kan ik 

schoolwerk maken.  
- Ik verlaat de school niet tenzij ik toestemming hebt om thuis te eten. Vanaf het 4de 

middelbaar mag ik buiten de school eten mits schriftelijk toestemming van mijn ouders. 
Ik koop tijdens de pauze geen eten buiten school om dit nadien op school op te eten.    

- Ik kan vanaf 13.30 u. naar de lerarenkamer gaan om een leerkracht te spreken.  
- Ik ga naar de klas bij het eerste belsignaal. 
- Voor de leerlingen die lessen volgen op de Corda Campus worden in het begin van ieder 

schooljaar afspraken gemaakt over de verplaatsing naar en van de Corda Campus en over 
de middagpauze.  

Toiletbezoek  

- Ik ga tijdens de pauze naar het toilet. De toiletten bevinden zich op de speelplaats of aan 
de feestzaal.  

- Ik mag slechts in uitzonderlijke gevallen én mits toestemming van de leerkracht tijdens 
de les naar het toilet gaan.  

Einde schooldag  

- Ik mag het schooldomein niet verlaten indien ik aansluitend naar de avondstudie, 
inhaalles of studiebegeleiding ga. Ik ga tijdens de pauze naar de speelplaats. 

Lessen 

- Mijn spullen liggen klaar bij het begin van elke les.  
- Tussen twee lessen blijf ik in het lokaal of ga ik direct naar het lokaal van de volgende 

les.  
- De les begint bij het binnenkomen van de leerkracht, ik zwijg en ga op mijn plaats zitten. 
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- Wanneer ik iets wil zeggen steek ik mijn hand op. Ik luister respectvol naar anderen, werk 
mee en denk mee en lever zo mijn bijdrage aan een goed lesverloop. 

- Wanneer een leerkracht afwezig is, is er een leswijziging of studie-uur. Twee leerlingen 
gaan, na een vijftal minuten, op het leerlingensecretariaat informeren waar de klas 
verwacht wordt. In de studie heb ik tijd om in stilte te werken. 

- Indien ik nood hebt aan rust, kan ik aan de leerkracht toestemming vragen om naar het 
Knooppunt te gaan. De leerkracht kan me ook adviseren om naar het Knooppunt te gaan. 
Ik krijg dan een groen briefje mee zodat de leerlingenbegeleider in het Knooppunt weet 
dat ik toestemming heb van de leerkracht.  

- Als ik uit de les wordt gezet omdat ik me niet aan de afspraken hou, ga ik met het roze 
briefje dat de leerkracht schrijft naar het leerlingensecretariaat. Daar blijf ik op de houten 
bank zitten tot het einde van de les. 

Lift 

- Ik gebruik de lift niet als ik daar geen toestemming voor hebt. 
- Ik kan een tijdelijk liftpas krijgen op het leerlingensecretariaat wanneer ik geblesseerd 

bent en om medische redenen geen trappen kan opgaan.  
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Afspraak 3: ik communiceer duidelijk 
 
Smartschool 

- Ik open Smartschool elke schooldag en ook in het weekend minstens eenmaal en lees 
mijn berichten.  

- Mijn ouders/opvoeders hebben toegang tot mijn Smartschoolomgeving. 
- Het berichtensysteem van Smartschool wordt gebruikt om de communicatie tussen 

mezelf, mijn ouders en de leerkrachten snel en efficiënt te laten verlopen. 
Leerstofgebonden vragen stel ik tijdens de les, niet via Smartschool.  

- De school zorgt dat alle brieven en mededelingen via het berichtensysteem van 
Smartschool aan mij en mijn ouders bezorgd worden.  

- De beheerders van Smartschool hebben het recht om altijd alle informatie in jouw 
Smartschool te bekijken. 

- Ik en mijn ouders kunnen in Skore de cijfers van evaluaties bekijken.  
- In de digitale kalender vind ik voor elke les de inhoud, taken, testen en afspraken terug, 

zodat ik mijn papieren schoolagenda als een planningsagenda in orde kan houden. Deze 
planningsagenda is een officieel document. Daarom ben ik verplicht hem altijd bij te 
hebben en in orde te houden.  

Papieren agenda 

- Dit is het belangrijkste document. In combinatie met de digitale kalender vormt de 
papieren schoolagenda een officieel bewijs van mijn studie: ik ben daarom verplicht de 
papieren schoolagenda altijd bij te hebben en na het schooljaar één jaar te bewaren. 

- De papieren schoolagenda vormt tegelijk vooral ook een effectieve hulp bij het maken 
van mijn studieplanning en het organiseren van mijn werk. Onderzoek wijst uit dat goed 
kunnen plannen een belangrijke voorspellende studievaardigheid vormt om te kunnen 
slagen in het hoger onderwijs. De leerkrachten kondigen om die reden tijdig alle toetsen 
en taken aan in de les (en niet enkel via Smartschool). Op dat moment noteer ik de 
opgegeven taken en toetsen in mijn papieren agenda.  

- Mijn papieren schoolagenda heb ik bovendien nodig om korte boodschappen zoals het 
meebrengen van materialen en boeken, last-minute instructies en af te werken 
oefeningen te noteren en in te plannen: deze boodschappen en korte opdrachten 
verschijnen immers niet noodzakelijk in de digitale kalender op Smartschool. 

- Ik ben verplicht in elke les mijn agenda mee te brengen en deze stipt, ordelijk en volledig 
in te vullen. 
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Afspraak 4: ik ben verzorgd 

 
Dit betekent: 
 
- Ik kom elke dag gewassen naar school. 
- Mijn kleding laat geen ondergoed zichtbaar en ook geen decolleté. 
- Mijn schouders, mijn buik en mijn rug zijn bedekt met kleding. 
- Ik draag geen strandkledij. 
- Piercings zijn enkel in het oor toegelaten. 
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Afspraak 5: ik laat me begeleiden 
 
Dit betekent: 
- Ik volg de instructies van elk personeelslid op. 
- Ik geef de brieven van de school af aan onze ouder(s) of voogd en ik zorg 

dat de brieven waarop een antwoord wordt verwacht opnieuw op school 
geraken. 

- Ik sta open voor begeleiding door de leerkrachten, de mentoren, het Knooppunt en 
studiebegeleiding.  

Studie na school 

- Mogelijkheid tot begeleide studie Humaniora OV4:  
o Dinsdag en donderdag 
o Van 15.40 u. tot 16.30 u.  
o Hier wordt het huiswerk opgevolgd en gewerkt aan studiehouding en 

studiemethode door een leerkracht van OV4.  
o Voorwaarde om aan te sluiten is dat ik open sta voor begeleiding omtrent het 

studeren.  
- Avondstudie KJ:  

o Alle dagen mogelijk met uitzondering van woensdag.  
o Van 15.40 u. tot 16.30 u. in het auditorium.  
o Van 15.40 u. tot 17.00 u. of 17.30 u. in het pand.  

Wat als… 

…ik ergens mee zit? 

Ik kan terecht bij mijn klastitularissen of bij mijn mentor. Mentoren hebben geen 
beroepsgeheim maar ambtsgeheim: dat betekent dat een leerling in vertrouwen terecht kan 
bij een mentor maar dat hij/zij geen geheimhouding kan beloven. De mentor is deel van het 
begeleidingsteam, samen overleggen zij hoe elke leerling het best begeleid wordt. Je mentor 
zal je steeds goed op de hoogte brengen van de stappen die hij/zij zet tijdens de 
begeleiding. 
…ik nood heb aan rust? 

Indien ik nood heb aan rust, kan ik naar het Knooppunt gaan. Het Knooppunt is open van 
8.00 u. tot 16.30 u. (indien geen studiebegeleiding tot 15.30 u.). Tijdens de lesuren heb ik 
toestemming nodig van de leerkracht om naar het Knooppunt te gaan. De leerkracht geeft 
me dan een groen briefje mee zodat de begeleider in het Knooppunt weet dat ik 
toestemming heb.  
…ik met iets zit maar dit niet met iemand van de school wil bespreken? 

Ik kan een afspraak maken met iemand van het CLB. Ik spreek mijn mentor, 
leerlingenbegeleiding, mijn klasleerkracht of mijn ouders aan. Die persoon maakt een 
afspraak met de CLB-medewerker. Ik moet aan de persoon niet vertellen wat ik wil 
bespreken met de CLBmedewerker. De CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Dit wil 
zeggen dat hij/zij niets zal doorvertellen zonder mij op de hoogte te brengen.  
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Afspraak 6: ik gedraag me respectvol 
 
Afspraken over gedrag  

- Ik gedraag me respectvol en vriendelijk ten aanzien van iedereen. 
- Ik spreek Algemeen Nederlands.  
- In de gang praat ik met een normaal stemvolume en wandel ik.  
- Ik eet en drinkt enkel in de pauzemomenten. 

Ik probeer afval zoveel mogelijk te vermijden.  
Ik ruim mijn eigen afval gesorteerd op zoals dat hoort.  
Ik gebruik geen aluminiumfolie.  
Energiedrank, tabak, alcohol en andere drugs zijn vanzelfsprekend niet toegelaten, ook 
niet bij buitenschoolse activiteiten.  

- Ik toon geen seksueel getint gedrag op school. 
- Ik neem steeds de kortste en veiligste weg van en naar school. 

Afspraken over digitale media 

- De klaslokalen en het OLC zijn ‘digitale toestellen’-vrije ruimtes.  
Ik plaats digitale toestellen op de voorziene plaats (dit wordt afgesproken met je klas). 
Ik gebruik deze enkel wanneer de leerkracht dat nodig vindt voor de les of me 
toestemming geeft. 

- Wanneer ik mijn gsm of andere digitale toestellen toch in de leslokalen gebruik zonder 
toestemming, worden ze in bewaring gegeven op het leerlingensecretariaat en kan er 
een sanctie volgen. 

- Omwille van de privacywetgeving mag ik in geen geval klank- en/of beeldopnames 
maken op school of tijdens schoolgebonden activiteiten.  
Van dit verbod kan enkel worden afgeweken mits er de uitdrukkelijke toelating is van de 
directie.  
Dit verbod niet respecteren kan aanleiding geven tot een officiële klacht bij de politie. 

Afspraken over sociale media 

We vinden het als school onze taak om al onze leerlingen te leren hoe je correct en kritisch 
omgaat met sociale media. Daarbij is het de bedoeling dat we onze leerlingen de 
meerwaarde van deze digitale mogelijkheden leren kennen en verkennen, dat we hen de 
correcte, respectvolle attitude aanleren m.b.t. het gebruik van deze communicatiemedia én, 
vooral ook, dat we hen attent en alert maken voor de mogelijke gevaren bij het gebruik van 
deze media.  
- Ik heb wettelijk de toestemming nodig van een persoon om foto’s of beeldmateriaal van 

hem/haar te mogen maken.  
- Ik publiceer geen privé- of persoonlijke gegevens (tekst- of beeldmateriaal) van iemand 

anders. 
- Het officiële schoollogo en schoolfoto’s mag niet gebruikt worden zonder de 

uitdrukkelijke toelating van de directie.  
- Ik gedraag me op sociale media steeds respectvol. Ik mag niemand beledigen, kwetsen, 

kleineren of belachelijk maken. 
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Afspraken over milieu, materiaal en veiligheid 

Om diefstal te voorkomen en om de toegangscontrole te verzekeren zal de school op enkele 
plaatsen werken met camerabewaking, waarvan de aanwezigheid ook ter plekke met 
pictogrammen duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Deze beelden mogen niet langer dan een 
maand bewaard worden, behalve die beelden die nodig zijn als bewijs of ter identificatie. 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of door diefstal van 
persoonlijke spullen.  
 
- Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal, plaatst mijn boekentas in de daarvoor 

voorziene vakken en neem mijn sport- en lunchgerief terug mee naar huis.  
- Gevonden spullen breng ik naar het Open Leercentrum.  
- Ik laat geld en waardevolle dingen best thuis. Ik laat niets onbeheerd achter in mijn tas 

of in mijn jas.  
- Ik respecteer ook de spullen van anderen en ik ga zorgzaam om met al het materiaal 

dat ik in school mag gebruiken. Als ik iets beschadig, moet ik het vergoeden. 
- Ik doe samen de orde in de klas. Ik ga pas naar huis als iedereen hiermee klaar is.  
- Voor de LO-lessen heb ik altijd het sportuniform van de school nodig. Verder breng je 

speciaal voor deze lessen sportkousen en propere zaalsportschoenen met slijtvaste 
zolen mee. Sneakers kunnen dus niet. Een witte turnpantoffel eventueel wel. Voor de 
veiligheid is het nodig dat ik alle juwelen uitdoet en dat je haar samengebonden is. 
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Wat als… 
 
…ik wil kopiëren? 

Kopieervouchers zijn te koop in het Open Leercentrum: 
1 voucher = 2 euro = 40 zwart/wit-kopieën  

…ik in het Open Leercentrum wil werken? 

- Ik kan in het Open LeerCentrum elke schooldag terecht ’s morgens vanaf 8.10 u., 
tijdens de voormiddagpauze, tijdens de middagpauze en na school tot 16u30. 

- Ik praat zachtjes. 
- Ik laat mijn boekentas en jas in het boekentasrek. 
- Ik eet, drink of snoep je er niet. 
- Ik ruim alles netjes op en behandel de materialen met respect. 

… ik wil uitlenen in het OLC? 

- Een fictiewerk mag ik 3 weken uitlenen. Ik kan het ook nog 1 keer verlengen. 
- Een non-fictiewerk mag ik maar uitlenen voor 3 dagen. Woordenboeken, atlassen en 

waardevolle naslagwerken worden niet uitgeleend. 
- Ik ben verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal. Ik geef het dus niet door en 

breng het tijdig terug, anders krijg ik een boete, net als bij schade of verlies. Die 
bedraagt € 0,50 per boek per tijdseenheid (week of dag). De leerling en zijn ouders 
worden via Smartschool bericht over de boete. Een volgende stap is dat ouders worden 
verwittigd via mail/brief. Als ook hier na 2 weken reactie uitblijft, wordt de boete 
vereffend via de leerlingenrekening en vermeerderd met administratieve kosten. 

…ik een pc wil gebruiken? 

- Als ik een pc wil gebruiken voor schoolwerk (en dus niet voor spelletjes enz.), meld ik 
dan aan de balie.  

- Ik mag maximaal per twee aan 1 pc werken. 
- Ik gebruik de pc zoals het hoort, sluit ook steeds correct af na gebruik. 

…ik ziek ben tijdens een examen? 

- Een afwezigheid op een examen dient steeds gewettigd door een doktersattest. Dit 
doktersattest dient binnengebracht te worden voor het volgende examen.  

- Ik meld me ziek bij het leerlingensecretariaat en neemt contact op met je klastitularis.  
- Wanneer ik twee examens op één dag hebt en tussen de twee ziek wordt, moet ik ze 

allebei bijmaken aan het einde van de reeks.  
- Alle gemiste examens worden in de examenreeks bijgemaakt. Het precieze moment 

wordt bepaald in overleg tussen de vakleerkracht en het leerlingensecretariaat.  
- Voor langdurig zieke leerlingen wordt tijdens een extra klassenraad gezocht naar een 

individueel aangepaste regeling. 

…ik fraude pleeg? 

- Je werkt verder aan je examen. 
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- Er zal dan bewijsmateriaal verzameld worden. De klassenraad zal oordelen over een 
sanctie. 

- Fraude kan tot gevolg hebben dat ik voor het examen een nul krijgt.  
Wanneer de fraude wordt vastgesteld na het uitreiken van diploma of getuigschrift kan 
dit teruggevorderd worden, omdat de fraude de beslissing juridisch onbestaande maakt.  

…ik blanco afgeef? 

- Blanco afgeven van een examenkopij kan niet. Ik volg een ASO- of TSO-opleiding en dat 
houdt in dat voor elk vak een inspanning wordt gevraagd.  

- De klassenraad kan in dat geval beslissen dat ik in juni een examen van de leerstof van 
het hele jaar moet afleggen.  

- Wanneer ik in juni blanco afgeeft, kan ik verplicht worden een examen over de leerstof 
van het gehele jaar af te leggen na de examenreeks en voor de deliberatie.  

…ik brand ontdek? 

1. Ik breek het glaasje van de waarschuwingsknop (rood doosje met glas). 
2. Ik verwittig onmiddellijk een leerkracht.  

…het brandalarm afgaat? 

1. Ik stop mijn activiteit.  
2. Ik sluit de ramen.  
3. Ik verlaat snel en ordelijk het lokaal. Ik neem niets mee. De laatste leerling doet de deur 

dicht. Het licht mag blijven branden. Ik blijf bij de groep en de leerkracht en roep en 
loop niet.  

4. Ik volg de aangeduide evacuatieweg (pijl op evacuatieplan). Bij branddeuren en 
buitendeuren houden de eerste twee leerlingen de deuren open en sluiten achteraan aan 
wanneer de groep door de deur is. Als er geen andere groep meer volgt, sluiten ze de 
deur. Bij hitte of rook blijf ik dicht bij de vloer.  
Wanneer de hitte of rook te hevig zijn om de trap te bereiken blijf je in het 
lokaal en wacht je op de brandweer. Dicht de deur af met natte voorwerpen om 
de rook buiten te houden.  

5. Daal de trap af langs de muurzijde.  
6. Gebruik nooit de lift.  
7. Blijf buiten bij de groep en de leerkracht en ga naar de verzamelplaats. Die vind ik op 

het sportveld.  
8. Laat de rijweg rond het gebouw vrij voor de brandweer.  
9. Ik stel me op per klas, in alfabetische volgorde en controleer of de leerling voor en achter 

me aanwezig is. De eerste leerling meldt aan de evacuatieverantwoordelijke of de klas 
al dan niet volledig is en of er leerlingen van de klas zijn die niet op school of nog in het 
gebouw zijn. 
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