Bij
aan de school ga
je onmiddellijk naar de
speelplaats. Het is niet
toegestaan om aan de
schoolpoort of in de buurt te
blijven rondhangen. Je
is verzorgd: een goede
lichaamsverzorging, propere
kleding en gepast schoeisel.
Spaghettibandjes, te korte rokjes
of shorts en slippers zijn niet
toegestaan. Zichtbare piercings
of tatoeages zijn niet
toegelaten. Uitzonderlijk zijn
gepaste hoofddeksels
toegestaan.
Fatsoenlijk
op school, op
straat en in de bus zijn
elementair. Leerlingen hebben
respect en zijn beleefd ten
aanzien van directie en alle
personeelsleden.
Ze gaan ook op een
respectvolle manier met elkaar
om. Racistische opmerkingen of
pesterijen worden niet geduld.
Het Algemeen Nederlands
wordt door alle leerlingen
gesproken, zowel tijdens de
lessen als tijdens de pauzes.

Een fijn
eist
duidelijke verbodstekens:
-Neen aan onbeschoft
taalgebruik! Ik let op mijn taal
in de omgang met iedereen.
-Neen aan pesten en racisme! Ik
laat de ander in zijn of haar
waarde.
-Neen aan vechten en wapens!
Ik leer op een gezonde manier
voor mezelf opkomen.
-Neen aan vandalisme en
diefstal! Ik heb respect voor
andermans materiaal en bezit.
-Neen aan het ‘verhandelen’
van producten op school! Ik
kom naar school om te leren en
niet om handel te drijven.
-Neen aan het misbruik van
internet en sociale media. De
school maakt de leerlingen
vertrouwd met het internet en
de sociale media en bespreekt
naast de vele mogelijkheden
ook de mogelijke gevaren.
- Neen aan zichtbare tatoeages!
Ik zie mezelf ook graag zonder
versieringen. In het geval van
een nieuwe piercing zal men zes
weken gebruik mogen maken
van een transparant kunststoffen
buisje om het dichtgroeien te
verhinderen. Tongpiercings zijn
toegestaan, op voorwaarde dat
de ouders hun toelating
hiervoor gaven aan een
minderjarig kind. De school
heeft een ‘ontradende’ houding
ten aanzien van tatoeages en/of
stretchers.

In de klas houd je je aan de
afspraken die de leerkracht met
je maakt. Je bent aandachtig en
toont voldoende inzet. Je stoort
de lessen niet en vraagt steeds
het woord door je hand
omhoog te steken.
Tijdens de computerlessen
wordt internet enkel gebruikt in
functie van de lessen. Chatten of
je Facebook nakijken is
verboden.

Wanneer de bel de eerste keer
wordt geluid, ga je naar je
klasgroep en vormt een
ordelijke rij. Bij het luiden van
de tweede bel maak je het stil.
De leerkracht gaat samen met
jou en je klasgroep naar de klas.
Je bent stil in de gangen en het
klaslokaal.

Als je te laat komt, ga je eerst
naar het secretariaat alvorens je
naar de klas gaat.
De reden van te laat komen
wordt in je agenda genoteerd
en moet je door je ouders
(voogd of opvoeder) laten
ondertekenen.

Leerlingen lopen aan de
rechterkant van de gang, achter
elkaar. Je wacht in stilte aan de
stopplaatsen en stoort, roept of
praat niet.
Snoepen, drinken of eten zijn
niet toegestaan in de klassen,
gangen of trappen.
Wanneer je tussen twee lessen
wisselt van lokaal, blijf je als
klasgroep bij elkaar.
De lift wordt zonder
toestemming niet gebruikt.
De trap wordt niet als zitplaats
gebruikt. Jassen en sjaals hang je
netjes op aan de kapstok in de
gang of lokaal.

Ben je ziek of afwezig? Dan laat
je je ouders (voogd of
opvoeder) naar de school
bellen. Je mag een afwezigheid
van maximum 3 dagen wettigen
door een briefje van je ouders.
(In je agenda vindt je er vier)
Voor een afwezigheid van meer
dan 3 dagen, moet je een
doktersattest bezorgen. Je
bezorgt het doktersattest bij
terugkeer op school aan het
secretariaat. Ben je meer dan 10
dagen opeenvolgend afwezig,
dien je een doktersattest
rechtstreeks per post of mail aan
de school te bezorgen.
De school verlaten tijdens de
schooluren is niet toegelaten
zonder akkoord van je ouders
(voogd of opvoeder).
Ben je omwille van een andere
reden dan ziekte afwezig?
Bezorg de school hiervan een
attest dat dit wettigt.

Op de TV-schermen kan je zien
of er een leerkracht afwezig is.
Een vervangleerkracht zal jouw
juf of meester vervangen. Vaak
krijg je een taak tijdens het
vervanguur. Ongepast gedrag
door de leerling tijdens deze
vervanging kan ook een lagere
score op het rapport of een
sanctie opleveren.

Tijdens de speeltijd mag je de
school niet verlaten.
De speelplaats is in verschillende
zones opgedeeld... Je blijft
steeds in jouw zone.
Enkel op de banken kun je
zitten. Je zit niet op trappen,
muurtjes of andere plaatsen.
Papiertjes en afval werp je in de
juiste afvalemmer.
In de toiletruimten blijf je niet
rondhangen.
Tijdens de middagpauze eet je
in de eetzaal. Hier houd je je
aan de regels van de eetzaal.

Tijdens de schooluren is het
gebruik en bezit van een GSMtoestel verboden. Tijdens het
eerste lesuur geef je je
GSM/mobiel af aan de
leerkracht. Aan het einde van
het laatste lesuur van de dag,
krijg je het toestel terug. Indien
je wordt betrapt op
ongeoorloofd GSM gebruik,
volgt er een sanctie.
Het is ten strengste verboden
om medeleerlingen,
leerkrachten en personeelsleden
te fotograferen of te filmen. Op
het maken en/of verspreiden
van beeldmateriaal staan zware

Je krijgt een brief waarin
duidelijk de reden van je
strafstudie staat en wanneer
deze zal plaatsvinden. Je bent
verplicht om de strafstudie uit te
zitten.

Je maakt je taak en geeft deze
af zoals afgesproken met de
leerkracht.
Indien je de taak niet maakt,
wordt deze automatisch
verdubbeld. Ben je dan nog
steeds niet in orde, volgt
strafstudie.

Je draagt zorg voor je spullen!
De school is niet
verantwoordelijk wanneer je
iets verliest of er iets stuk gaat.
Je gedraagt je ook steeds
respectvol ten opzichte van
anderen hun bezittingen, het
schoolmateriaal en de
schoolinfrastructuur. Wanneer je
iets beschadigt, zal dit op jouw
kosten worden hersteld of
vervangen.

Roken of vapen is niet
toegelaten in en rond de school.
Word je betrapt? Dan krijg je
strafstudie. Drugs zijn uiteraard
ook verboden! Als je hierop
wordt betrapt zal de politie op
de hoogte worden gebracht en
treden tuchtmaatregelen in
werking.
Alcohol en energiedranken zijn
eveneens niet toegestaan op
school.

Wanneer de leerkracht je uit de
les stuurt, zal je de rest van dit
lesuur in de ‚pitstop’ moeten
verblijven. Je begeeft je eerst
naar het secretariaat. Van
daaruit word je begeleid naar
het pitstop-lokaal.
Leerlingen moeten elke
schooldag deelnemen aan de
lessen en activiteiten op school.
Ben je ongewettigd afwezig of
verlaat je de school? Dan wordt
dit als spijbelen beschouwd en
krijg je een strafstudie opgelegd.

Je verlaat het leslokaal enkel
wanneer de leerkracht hiervoor
de toestemming geeft.
Je begeeft je rustig naar de
uitgang en je houdt je fiets of
scooter aan de hand tot buiten
het schoolterrein.

-Leerlingen zijn ordelijk en
dragen zorg voor hun
schoolagenda, schriften en
boeken.
-De schoolagenda is een officieel
document en geen kleur of
plakboek. De leerlingen laten de
agenda dagelijks of wekelijks
ondertekenen door de ouders,
voogd of opvoeder.
-Het zonder toelating wijzigen
van aantekeningen (toets,
agenda, rapport, volgkaart,...)
door leerkrachten, directie of
ouders wordt bestraft met een
strafstudie.
-Elke leerling zorgt voor eigen
materiaal.
-De school staat niet in voor
verlies of beschadiging van
persoonlijke voorwerpen.
Schoolmateriaal dat vrijwillig
beschadigd wordt, zal op kosten
van de betrokken leerling
vervangen of hersteld worden.
-Leerlingen onder druk zetten
om bv. snoep, drank, geld,... te
bekomen, is verboden.

Leerlingen nemen tijdens
gebedsmomenten of
misvieringen een eerbiedige
houding aan. Ook al zijn zij
aanhanger van een andere
geloofsovertuiging.

Deze lijst van ‘afspraken’ is een
verkorte samenvatting van de
belangrijkste aspecten uit het
schoolreglement. Het volledige
schoolreglement is te
raadplegen op de website
‘ www.busoterengelen.be’ of
kan op eenvoudig verzoek als
hard-copy worden bekomen.
Ondergetekenden erkennen het
volledige schoolreglement
‘grondig’ te hebben gelezen en
tekenen hieronder ‘voor
akkoord’.
(Naam+voornaam ouder,
voogd of opvoeder)
.................................................

(Naam+voornaam leerling)
.................................................

