Campusgebonden afspraken
Algemeen
Vanuit ons pedagogisch project verwachten we steeds een respectvolle en
verdraagzame houding van al onze leerlingen. Je gedraagt je steeds correct,
zowel ten opzichte van personeelsleden als van medeleerlingen en dit zowel
binnen als buiten de school.
Dit uit zich onder andere in de manier waarop je communiceert met
personeelsleden én met elkaar. Gesprekken verlopen in ‘open dialoog’ op een
beleefde manier.
Andere vormen van respect zijn:
✓

het proper houden van de gebouwen en de speelplaats, zodat de leef- en
werkomgeving voor iedereen aangenaam blijft,

✓

het tijdig inleveren van de nodige administratieve documenten, om het
secretariaat efficiënt te laten werken en dus geen onnodig werk te bezorgen,

✓

het bijhebben en met zorg behandelen van je schoolmateriaal, zodat de
lessen én examens vlot kunnen verlopen, en het op tijd komen tijdens lessen
en uitstappen.

Ten opzichte van de andere leerlingen toon je respect door je te gedragen binnen
de normen van het "goed fatsoen". Dat betekent dat je op een vriendelijke,
beleefde manier met elkaar omgaat en elkaar niet beledigt. Voor pestgedrag
is er op onze school absoluut geen plaats! Ook spelen en gedrag dat jezelf en
anderen in gevaar brengt, worden niet toegelaten op het schooldomein of tijdens
activiteiten.

Later op school - vroeger naar huis
Wanneer er een vrij uur is in je uurrooster, of wanneer een leerkracht
afwezig is en onmogelijk kan vervangen worden, mag je na uitdrukkelijke
toestemming van het leerlingensecretariaat:
✓ het 1ste en eventueel ook het 2de uur later naar school komen
✓ het 9de of het 5de uur op woensdag vroeger naar huis gaan
Indien de leerkracht een taak heeft opgegeven in het vrijgekomen uur dient deze
uiteraard wel klaar te zijn tegen de volgende les.
De leerlingen van de derde graad mogen in een dergelijk geval ook het 8ste uur
en het 4de uur op woensdag naar huis.
De directeur of een afgevaardigde kan in uitzonderlijke omstandigheden
de toestemming geven om op andere momenten de school vroeger te verlaten of
later naar school te komen.
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Bovendien behoudt de directeur zich het recht voor om toelatingen met betrekking tot
het vroeger verlaten van de school in te trekken in geval van misbruik.

Aankomen en vertrekken
Fietsers en bromfietsers stappen af bij het betreden van het schooldomein (dus vóór
de slagboom), zodat iedereen op een veilige manier kan aankomen en vertrekken. Je leidt je
vervoermiddel aan de hand op het schooldomein, zowel bij het binnenkomen als bij het
buitengaan. Fietsen worden netjes geplaatst in de daartoe voorziene rekken. Bromfietsen
worden in de voorziene stalling geplaatst. De directie is niet verantwoordelijk voor de
geparkeerde voertuigen en hun uitrusting.
Om redenen van verzekering is het belangrijk dat je geen onnodige omwegen maakt op
weg naar school/huis. Dit geldt ook wanneer je les hebt op een andere campus! Onthoud
bovendien dat ook op deze momenten een respectvolle en verdraagzame houding
wordt verwacht van al onze leerlingen. Op weg van en naar de school hebben het
schoolpersoneel en de directie nog steeds het recht om toe te kijken of je de afspraken van het
schoolreglement respecteert.

Op tijd komen
Wanneer je te laat komt in de les, ook al is het maar enkele minuten, stoort dit het verloop
van de les en de concentratie van je medeleerlingen. We rekenen er dan ook op dat je ’s
ochtends en ’s middags enkele minuten voor het belsignaal op school aanwezig bent.
Wanneer je toch te laat bent, ga je jezelf eerst aanmelden bij een
secretariaatsmedewerker. Tijdens het eerste lesuur doe je dit in de studiezaal, daarna op
het leerlingensecretariaat. Op dit moment zijn er twee mogelijkheden.
1. Te laat met geldige, aantoonbare reden
Wanneer je een geldige reden hebt, zal dit door een secretariaatsmedewerker
worden genoteerd. Onder geldige, aantoonbare redenen verstaan we:
✓

onverwachte schade aan het
(bevestiging door ouders),

voertuig

waarmee

✓

onverwachte vertraging (bevestiging door ouders),

✓

raadpleging van een arts (attest van de arts),

✓

vertraging met de bus of tram (attest van De Lijn),

je

naar school

komt

Dit attest kan je aanvragen via: https://www.delijn.be/nl/contact/attestvertraging.
✓

en vertraging met de trein (attest van NMBS).
Dit attest kan je aanvragen via:
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/vertragingsattest.aspx.
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Je ouders dienen binnen de vijf schooldagen je opgegeven reden te
bevestigen of je levert een attest van de betreffende vervoersmaatschappij of arts
binnen op het leerlingensecretariaat. Als dit niet gebeurd is zal je automatisch
geregistreerd worden als ‘te laat zonder geldige reden’. Bovendien kan de
echtheid van het attest nagegaan worden.
Uitzonderlijk kan de directie een opgegeven reden die niet in bovenstaande
lijst staat erkennen als ‘geldige reden’.
2.

Te laat zonder geldige reden
Wanneer je geen geldige reden hebt, of je opgegeven reden niet binnen de vijf
kalenderdagen werd bevestigd door je ouders of een attest, wordt dit door het
secretariaat geregistreerd. Wanneer dit drie keer gebeurt, zal je verwacht
worden tijdens de strafstudie (woensdagnamiddag). Wanneer je er frequent
niet in slaagt om op tijd te komen, kan er een begeleidingsovereenkomst worden
opgestart.

Op het secretariaat zal je bij te laat komen een strookje meekrijgen met daarop het uur
dat je op school aankwam. Dit strookje geef je af aan de leerkracht als je de klas binnenkomt,
zodat hij/zij weet dat je langs het secretariaat geweest bent.
Denk ook hier aan de algemene beleefdheidsregels en excuseer je tegenover de leerkracht
voor je late aankomst.
Tot slot geldt deze regeling enkel wanneer je minder dan 40 minuten te laat bent op
school. Ben je zonder geldige, aantoonbare reden meer dan 40 minuten te laat, zal je
automatisch één uur moeten nablijven tijdens de strafstudie.
Wanneer dit frequent gebeurt, kan er een begeleidingsovereenkomst worden opgestart.

Wanneer je afwezig bent geweest
Wanneer je afwezig was, breng je de eerste dag dat je terug op school bent je
afwezigheidsbriefje of je doktersattest binnen op het secretariaat of in de brievenbus aan het
secretariaat. Dit doe je vóór de lessen beginnen of tijdens de speeltijd. Niet tijdens de les!
Wanneer je door afwezigheid een test hebt gemist, maak je zo snel mogelijk een afspraak met
de vakleerkracht om deze test in te halen.
Wanneer je afwezigheid ongewettigd was, kan de leerkracht je voor de gemiste test
0 geven.

De juiste plaats: je onttrekt je nooit aan het toezicht
Tijdens de lessen sta je onder het toezicht van de leerkracht. Zonder diens expliciete
toelating verlaat je nooit de les.
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Tijdens de pauzes en voor de lessen beginnen, bevinden alle leerlingen zich op de
speelplaats. Om de rust en orde in het schoolgebouw te bewaren, is het niet toegelaten
rond te hangen in de gang. Alleen de leerling die op weg is naar een bijles, inhaaltoets,
vergadering of bezoek aan het secretariaat mag zich even in de gangen begeven tijdens de
pauzes. Ook aan de lockers neem je zo snel mogelijk je spullen en begeef je je naar de
speelplaats zodat je niet in de weg blijft staan van andere leerlingen en leerkrachten .
Bij vriestemperaturen kan door het secretariaat occasioneel de toestemming
gegeven worden om tijdens de pauzes gebruik te maken van de refter. Wanneer je tijdens de
koude de toestemming krijgt om in de refter te zitten, zorg je er bovendien voor dat je geen
rommel achterlaat!
Voor het eerste lesuur begint, kan er bij vriestemperaturen toestemming gegeven worden
door het secretariaat om in het gebouw te blijven. De leerlingen blijven in dit geval wel enkel
in de gang van het secretariaat en in de hal.
Tijdens de pauzes – exclusief de uitzonderingen tijdens de middag – is het niet toegelaten de
school zonder uitdrukkelijke toestemming van het secretariaat te verlaten! Bovendien
onttrek je jezelf nooit moedwillig aan het toezicht van de leerkrachten.
Als je de school toch hebt verlaten zonder toestemming of je jezelf met opzet hebt onttrokken
aan het toezicht van de leerkracht, zal je hiervoor automatisch één uur moeten nablijven
tijdens de strafstudie.

Naar het klaslokaal
's Ochtends en na de pauzes, zodra het belsignaal klinkt, ga je onmiddellijk naar de
plaats waar je les hebt. Ook tijdens de leswisselingen ga je onmiddellijk, zonder omwegen,
naar de plaats waar je de volgende les hebt.
Ook wanneer je (tijdens de pauze) van campus wisselt is het niet toegelaten
omwegen te maken, bijvoorbeeld langs de winkel!
Wanneer de voorbije les de laatste les van de dag is in een bepaald lokaal plaats je de
stoelen op de tafels. Het is een kleine moeite en bespaart het onderhoudspersoneel een pak
werk.

Studie en vervanging
We proberen alle uren in te vullen met effectieve lessen door leerkrachten die op dat
moment vrij zijn. Dat is echter niet altijd mogelijk, zodat we soms studie moeten voorzien.
Wanneer je studie hebt, ga je naar de studiezaal. De toezichthoudende leerkracht zal hier
alle aanwezigheden controleren.
Er wordt verwacht dat je tijdens de studie werkt voor school. Meestal zal de afwezige
leerkracht een aantal opdrachten voorzien zodat je effectief met het betrokken vak bezig bent.
Als dit niet het geval is, kies je zelf een vak om aan te werken.
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Middagpauze
Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen van de tweede graad terecht in de refter.
De leerlingen van de derde graad kunnen terecht in de studiezaal om te eten.
Alle leerlingen van de tweede graad zijn tijdens de middagpauze in de refter aanwezig,
tenzij de leerling schriftelijke toestemming heeft van zijn/haar ouder(s) of voogd om thuis of
op een opgegeven adres in Lier te gaan eten.
Alle leerlingen van de 2de graad die de toestemming hebben om tijdens de
middagpauze de school te verlaten, krijgen aan het begin van het schooljaar een
‘middagpasje’. Leerlingen dienen dit pasje ten allen tijde voor te leggen bij controle.
Opgelet: Leerlingen die een pasje hebben om de school te verlaten kunnen pas terug op het
schoolterrein terecht bij het begin van het toezicht op de speelplaats (12u15).
Tot dan bevinden er zich geen leerlingen van de 2de graad – tenzij met een grondige reden
– elders in het gebouw of op de speelplaats.
Leerlingen die zonder toestemming de school verlaten tijdens de middagpauze, zullen
automatisch één uur verwacht worden in de strafstudie.
De directie behoudt zich het recht voor om de toelating de school te verlaten tijdens de
middag in te trekken in geval van misbruik. Hiermee bedoelen we onder andere:
✓

stelselmatig te laat komen op school,

✓

onder invloed van genotmiddelen op school verschijnen,
en zich ongepast gedragen op straat.

✓

Specifiek voor de 2de graad kan de toelating ook worden ingetrokken wanneer:
✓

de leerling niet gaat eten op het opgegeven adres,

✓

de leerling de school verlaat om eten te gaan kopen en het op school opeet.

Wanneer een leerkracht afwezig is tijdens het 4de en/of 6de lesuur of de leerlingen op deze
lesuren een ‘vaste studie’ hebben, krijgen de leerlingen van de 3de graad een verlengde
middagpauze. Zij moeten tijdens deze uren niet op school blijven. Ook dit privilege kan in
geval van misbruik worden ingetrokken! Wie toch op school blijft, gaat naar de studiezaal.
Leerlingen die tijdelijk uit de lessen geschorst zijn, blijven zonder uitzondering ook
tijdens de middagpauze op school.

Gebruik gsm en smartphone
Het gebruik van gsm’s of andere technologische apparatuur is enkel toegelaten:
✓

op de speelplaats,
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✓

in de refter,

✓

en in de studiezaal mits toestemming van de leerkracht om in stilte te werken
voor school.

Na de laatste les van de dag is het toegelaten om je gsm te gebruiken aan de lockers voor
het maken van je boekentas. Op andere momenten, voor andere redenen en elders in het
gebouw is het gebruik ervan, zonder expliciete toestemming, niet toegelaten.
Doe je dit toch, dan kan de leerkracht vragen om deze af te geven. De leerkracht zal het
toestel bezorgen aan het leerlingensecretariaat, waar je het op het einde van de dag
kan afhalen.
Leerlingen die tijdelijk uit de lessen geschorst zijn, geven hun gsm aan het begin van
de dag af op het secretariaat waar deze gedurende de ganse dag in bewaring
gehouden zal worden.
Foto's en filmbeelden nemen van anderen (met je gsm of met een ander toestel) of die op
het internet plaatsen of op een andere manier publiek maken zonder de expliciete
toestemming van de betrokkenen, is bij wet verboden!

Het drugbeleid van onze campus
TOEPASSING
Dit reglement is van toepassing
voor alle leerlingen binnen het
schooldomein, de schoolomgeving,
tijdens buitenschoolse activiteiten en
verplaatsingen tijdens de schooltijd.
WOORDVERKLARING
Bezit = product in bezit hebben
Gebruik = product gebruiken
Delen =
verspreiden
van
het
product
Dealen = verhandelen van het
product
Onder invloed = gevolgen van het
gebruik zijn merkbaar
REGELS
1. Het bezit, gebruik en delen van alcohol is niet toegestaan op het schooldomein, op
uitstappen en op naschoolse activiteiten. Op uitstappen en naschoolse activiteiten kan hierop
een uitzondering gemaakt worden na uitdrukkelijke toestemming van het verantwoordelijke
personeelslid, met dien verstande geen alcohol voor -16 jarigen en geen sterke dranken aan 18 jarigen. Gebruik van alcohol is eveneens niet toegestaan in de schoolomgeving.
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2. Het bezit en delen van tabak en e-sigaretten is niet toegestaan voor leerlingen jonger
dan 16 jaar op het schooldomein, op uitstappen en op naschoolse activiteiten. Het gebruik van
tabak en e-sigaretten is voor niemand toegestaan op het schooldomein en in de
schoolomgeving. Op uitstappen kan hierop een uitzondering gemaakt worden voor +16 jarigen
na uitdrukkelijke toestemming van het verantwoordelijke personeelslid.
3. Het bezit en gebruik van medicatie op voorschrift is toegestaan onder de voorwaarde dat
men correcte medische begeleiding kan aantonen. Het bezit en gebruik van medicatie zonder
voorschrift is toegestaan in overleg met de ouders/voogd. Delen van gelijk welke medicatie is
niet toegestaan, tenzij met toestemming van de leerkracht.
4. Het bezit, gebruik en delen van cannabis is niet toegestaan.
5. Het bezit, gebruik en delen van andere illegale middelen is niet toegestaan.
6. Het dealen van alcohol is niet toegestaan. Bij activiteiten in dienst van de school, wanneer
de winst naar de school, een pedagogisch project of een goed doel gaat (dus nooit voor privédoeleinden) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Het dealen van tabak, e-sigaretten
en vrij verkrijgbare medicatie is niet toegestaan.
7. Het dealen van medicatie op voorschrift, cannabis en andere illegale middelen is niet
toegestaan.
8. Het is verboden om onder invloed te zijn van eender welk middel, op storende of
zorgwekkende wijze. Wat storend of zorgwekkend is wordt door elk personeelslid zelf
bepaald.
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