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1.1.1.1. SchoolregelsSchoolregelsSchoolregelsSchoolregels    2020202020202020----2021202120212021    
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2.2.2.2. MiddagstudiereglementMiddagstudiereglementMiddagstudiereglementMiddagstudiereglement    2020202020202020----2021202120212021    

 

• Ga op een rustige manier naar de refter en zoek een plaatsje.  
Eens je binnen bent, blijf je zitten en ga je niet meer naar buiten.  
Ga dus naar het toilet VOORVOORVOORVOOR je naar de refter komt. 

• Doe je jas uit om te eten. Zet je boekentas niet op tafel maar op de grond. 

• Tijdens het eten mag je ZACHTJESZACHTJESZACHTJESZACHTJES praten. 

• Gsm, mp3, psp en dergelijke zijn verboden. 

• Gooi je afval in de JUISTEJUISTEJUISTEJUISTE prullenbak. 

• Je blijft zitten en staat enkel recht na toestemming van de leerkracht.  

• Je koopt je drankje (max.2) met je eigen betaalkaart. 

• Je koopt je betaalkaart om 10 uur op het secretariaat. 

• Leg je agenda klaar, op de juiste dag. Zo kan de leerkracht een stempel zetten. 

• Je brengt gezond voedsel mee. Chips of koekjes als maaltijd zijn verboden. 

• Gebruik steeds een brooddoos om zoveel mogelijk afval te vermijden.    

• Je gaat NOOITNOOITNOOITNOOIT naar buiten om een broodje te halen. Eten vergeten, kom dit dan vertellen 
tijdens de speeltijd van 10 uur en dan voorzien wij iets om te eten.  

• Het verkeerslicht springt op rood als er te veel lawaai is. Gebeurt dit 3 maal, dan mag er de 
resterende tijd niet meer gepraat worden.  

• Na de maaltijd ga je tafel per tafel naar buiten. Hoe vlotter/rustiger het verloopt, hoe 
sneller je naar buiten mag! 

• Elke dag zetten 3 leerlingen de refter terug op orde. De tafels rechtzetten en  proper maken. 
Stoelen op tafel zetten en de vloer vegen. De vuile vaat in de vaatwasser steken. 

• Indien het niet lukt om je aan de regels te houden, worden je ouders gecontacteerd.          

 

 

 

 

 

De corona-crisis kan ervoor zorgen dat 
sommige regels aangepast moeten 
worden omwille van de veiligheid. 
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3.3.3.3. SpeelplaatsreglementSpeelplaatsreglementSpeelplaatsreglementSpeelplaatsreglement    2020202020202020----2021202120212021    

• Verboden te vechten (ook al is dit om te spelen) of te spuwen. 

• We dulden niet dat ‘spelletjes’ ontaarden in ruwe duw- en trekspelletjes: we trekken, 
duwen, stampen of slaan anderen niet. 

• Je gaat niet opopopop de picknicktafels zitten of staan. Je staat niet recht op de zitbanken.  

• Je zit niet op de leuning aan de trap van de leraarskamer 

• De plantenbak dient enkel voor planten, niet voor leerlingen. 

• Niet spelen in de toiletten. Zijn er maar 4 toiletten? Dan mogen er maximaal 
4 leerlingen binnen zijn. De rest wacht buiten. 

• We werpen afval in de vuilnisbak, niet op de grond van de speelplaats! 

• Verboden over de volle witte lijnen te lopen wanneer het sportveld gebruikt wordt. 

• Er wordt uitsluitend gevoetbald onder toezicht in het pannaveld.   
Geen toezicht = geen voetbal. 

• Pannaveld: wanneer de bel gaat, moet de bal afgegeven worden. Niet doorspelen na het 
belsignaal! 

• Basketbal is toegestaan op het geschilderde sportveld, maar enkel met een basketbal. 
Indien de bal gebruikt wordt om te voetballen dan stopt de activiteit. 

• Leerlingen die basketbal spelen, moetenmoetenmoetenmoeten een hesje dragen. 

• Enkel dinsdag en donderdag wordt er op het basketbalveld gespeeld. Zo hebben de 
andere leerlingen ruimte om andere spellen spelen. 

• Wij bewegen ons rustig onder de overdekte speelplaats en lopen er niet wild rond. 

• Op de speelplaats nemen wij geen ongevraagde foto’s, doen we niet aan live streaming of 
het maken videofilmpjes.  

• We werpen niet met steentjes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De corona-crisis kan ervoor zorgen dat 
sommige regels aangepast moeten 
worden omwille van de veiligheid. 
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4.4.4.4. IIIICTCTCTCT----reglementreglementreglementreglement    2020202020202020----2021202120212021    

 

Afspraken voor het gebruik van de iPads/ChromebookAfspraken voor het gebruik van de iPads/ChromebookAfspraken voor het gebruik van de iPads/ChromebookAfspraken voor het gebruik van de iPads/Chromebookssss    
 

• De  iPads of Chromebooks halen, doe je op een rustige manier: de andere klassen zijn ook bezig met 
de lessen! 

• Als  je iPad of Chromebook niet goed werkt, meld je dit meteen aan je leerkracht, hij/zij kan je 
helpen. 

• Je gebruikt de iPad of Chromebook alleen voor schoolwerk. Je mag alleen gamen en/of chatten met 
toestemming van de leerkracht! 

• Het bezoeken van ongepaste sites is verboden. Pornografische, racistische, gewelddadige of 
mensonterende informatie wordt niet opgezocht, noch verwerkt op om het even welke manier. De 
ICT-beheerder controleert dit na de lessen!  

• Je maakt alleen foto’s met de iPad als je toestemming krijgt van de leerkracht.  

• Als je klaar bent, wis je de internetgeschiedenis. Daarna geef je de iPad of Chromebook aan de 
leerkracht. 

• Eten of drinken zijn ten strengste verboden wanneer je met de iPad of de Chromebook werkt. 

• Elke leerling is verantwoordelijk voor de hem toegewezen iPad of Chromebook en werkt bijgevolg 
alleen op dat toestel.  

→ De leerling logt in met zijn eigen account en paswoord. 

→ Als de les eindigt meldt de leerling zich af. 

→ De iPad of Chromebook wordt slechts afgezet als de leerkracht daartoe opdracht geeft.  
 

• Eigen cd-rom’s of usb-sticks gebruiken is ten strengste verboden.  

• Een printopdracht wordt alleen door de leerkracht gegeven. 

• Er wordt door de leerlingen niets geïnstalleerd.  

• Het downloaden van bestanden gebeurt onder toezicht. Deze bestanden worden steeds op virussen 
gescand alvorens ze te openen.  

 

Opzettelijk aangebrachte schade aan het netwerk, het systeem,  computers, iPad, Chromebooks en/of 
onderdelen zal bestraft worden. Bovendien zullen de herstellingskosten verhaald worden op de dader. 
 

Alleen wat door de leerkracht opgedragen wordt, wordt uitgevoerd. Alleen wat door de leerkracht opgedragen wordt, wordt uitgevoerd. Alleen wat door de leerkracht opgedragen wordt, wordt uitgevoerd. Alleen wat door de leerkracht opgedragen wordt, wordt uitgevoerd.     
    

Gebruik van het internet 
 

• Het gebruik van het internet is bedoeld voor het vervullen van schoolopdrachten. Vrij surfen is dus 
nooit toegestaan.  

• De “netiquette” wordt steeds gerespecteerd bij contacten met derden. Beleefdheid blijft vereist. 

• Wie zich doelbewust niet aan dit reglement houdt, zal gesanctioneerd worden. Dit kan leiden tot 
het tijdelijk en zelfs tot het definitief schorsen voor de computerlessen. 

 

Denk eraan, een iPad / Chromebook is een duur apparaat, Denk eraan, een iPad / Chromebook is een duur apparaat, Denk eraan, een iPad / Chromebook is een duur apparaat, Denk eraan, een iPad / Chromebook is een duur apparaat,     
behandel dit dus ook met dbehandel dit dus ook met dbehandel dit dus ook met dbehandel dit dus ook met de nodige zorg!e nodige zorg!e nodige zorg!e nodige zorg!    
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5.5.5.5. LaboratoriumLaboratoriumLaboratoriumLaboratoriumreglementreglementreglementreglement    2020202022220000    ----2020202021212121    

    

1.1.1.1. Begin van de les:Begin van de les:Begin van de les:Begin van de les:    

    

• Wij komen op een rustige manier het lokaal binnen. 

• Gaan achter onze stoel staan en houden het stil. 

• Wij gaan pas zitten op het teken van de leerkracht. 

• Als wij iets willen vragen of zeggen, steken wij steeds een hand op en wachten we tot we 

de toelating hebben om te praten. 

• Wij hebben ook steeds al ons materiaal bij ons. 

• Wij komen nooit aan zaken in het lokaal die we niet nodig hebben.  

 

2.2.2.2. Einde van de les:Einde van de les:Einde van de les:Einde van de les:    

• Op teken van de leerkracht ruimen wij op en gaan achter onze stoel staan. 

• Wij verlaten de klas pas op teken van de leerkracht. 

• Wij gaan rustig naar de volgende les of naar de speelplaats. 

 

3.3.3.3. Werken met gevaarlijke producten:Werken met gevaarlijke producten:Werken met gevaarlijke producten:Werken met gevaarlijke producten:    

• Gebruik nooit producten zonder toestemming van de leerkracht! 

• Lees eerst zorgvuldig het etiket! 

• Zorg dat je de gevaarsymbolen (oranje vierkant met zwart symbool) kent. Ken je die niet, 

raadpleeg de leerkracht! 

• Hou rekening met de op het etiket vermelde risico’s (R -zinnen) en pas de 

veiligheidsvoorschriften (s -zinnen) toe. Raadpleeg de leerkracht bij twijfel! 

• Raadpleeg de veiligheid – en gezondheidsfiche vooraleer het product te gebruiken! 

• Wanneer je een product wil overgieten in een recipiënt zonder etiket, moet je eerst een 

reglementair etiket op de recipiënt aanbrengen! 

• Recipiënten voor dranken of voedingswaren mogen NOOIT gebruikt worden voor 

gevaarlijke producten! 

• Vermijd de aanwezigheid op de werkpost van grote hoeveelheden gevaarlijke producten: 

een voldoende hoeveelheid om het werk uit te voeren volstaat! 

• Pas altijd de voorgeschreven dosering toe! 

• Plaats na gebruik de producten terug in de voorziene opslagruimte! 

• Laat geen recipiënten met vluchtige vloeistoffen openstaan maar sluit die goed af! 

 

4.4.4.4. HygiëneHygiëneHygiëneHygiëne    

• Onderhoud goed het werkpak en was het regelmatig. (indien dit gebruikt wordt) 

• Was steeds je handen na gebruik van gevaarlijke producten! 

• Laat ook onmiddellijk de kleinste wonden verzorgen! 
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6.6.6.6. AAAAlgemeen praktijkreglementlgemeen praktijkreglementlgemeen praktijkreglementlgemeen praktijkreglement    2020202020202020----2022022022021111    

Houtbewerking Houtbewerking Houtbewerking Houtbewerking ----    metaalbewerking metaalbewerking metaalbewerking metaalbewerking ----        elektriciteitelektriciteitelektriciteitelektriciteit    

Wat hebben we allemaal nodig?Wat hebben we allemaal nodig?Wat hebben we allemaal nodig?Wat hebben we allemaal nodig?    
Potlood – balpen – lat – gom  
De theoretische – en technisch tekenmappen blijven in de klas, behalve wanneer je toetsen of 
taken hebt. 
 
Hoe begeven we ons naar de klas?Hoe begeven we ons naar de klas?Hoe begeven we ons naar de klas?Hoe begeven we ons naar de klas?    

• Na het tweede belsignaal staan wij per twee rustig in de rij. 

• Op de trappen zijn we rustig en rennen niet 

• Naast de klasdeur vormen we twee rijen en zwijgen. 
 
In de klas:In de klas:In de klas:In de klas:    

• Bij halve klassen laten we de achterste banken onbezet. 

• De ramen blijven gesloten 

• Snoep en kauwgom horen niet thuis in de klas. 

• We staan recht achter onze stoel en gaan pas zitten, als de leraar het zegt. 
 
Op de werkplaats:Op de werkplaats:Op de werkplaats:Op de werkplaats:    

• We zitten niet op de vensterbanken 

• We lopen niet nodeloos heen en weer 

• We gaan voorzichtig om met gereedschappen 

• We overschrijden de geel/zwarte lijnen niet 
 
Opruimen:Opruimen:Opruimen:Opruimen:    
Werkstukken in de doos of eigen kast of schuifWerkstukken in de doos of eigen kast of schuifWerkstukken in de doos of eigen kast of schuifWerkstukken in de doos of eigen kast of schuif    

• Gereedschappen op hun plaats 

• Werkbanken proper maken 

• Stoelen op de werkbanken 

• Beurtelings vegen van de vloer.    
    
Punten voor dagelijks werk:Punten voor dagelijks werk:Punten voor dagelijks werk:Punten voor dagelijks werk:    
Elke les krijgt elke leerling een cijfer voor het uitgevoerde werk. 
Deze cijfers bepalen voor een deel het totale punten aantal op het rapport. 
 
WWWWe e e e houden ook rekening met:houden ook rekening met:houden ook rekening met:houden ook rekening met:    

• Inzet 

• Orde tijdens het werk 

• Heb je alles bij je? 

• Dragen van een werkpak 

• Beleefdheid 

• Afspraken en regels respecteren 

• Werken volgens de gemaakt instructies (werkvolgorde) 

• Je gedrag tijdens de les (ook in de gangen) 

• Taalgebruik in de klas en gangen. (Algemeen Nederlands) 
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7.7.7.7. Keukenreglement 2020Keukenreglement 2020Keukenreglement 2020Keukenreglement 2020----2022022022021111    

 

1.1.1.1. Leefregels i.v.m. hygiëne en gedrag in de leskeuken.Leefregels i.v.m. hygiëne en gedrag in de leskeuken.Leefregels i.v.m. hygiëne en gedrag in de leskeuken.Leefregels i.v.m. hygiëne en gedrag in de leskeuken.    

• Draag zorg voor het materiaal van de school dat je gebruikt tijdens een kookles. (zoals: 
kookschort, borden, potten, enz.) 

• Draag steeds je kookschort en haarnetje! (kookschort krijg je van de school) 

• Geen frisdranken in de keuken. (water en gezonde dranken zijn oké) 

• Wij proeven steeds van ons eigen gemaakte gerechten. 

• Na het gebruik van keuken en keukenmateriaal alles proper maken, opruimen en 
beurtelings de vloer dweilen.   

  

2.2.2.2. Bij het niet naleven van het keukenreglement, zullen volgende sancties (straffen) genomen Bij het niet naleven van het keukenreglement, zullen volgende sancties (straffen) genomen Bij het niet naleven van het keukenreglement, zullen volgende sancties (straffen) genomen Bij het niet naleven van het keukenreglement, zullen volgende sancties (straffen) genomen 
worden:worden:worden:worden:    

• Poetsen van de leskeuken na de les of een andere taak. 

• Kauwgom of snoepen tijdens de les:   

→ 1ste maal: een verwittiging 

→ 2de maal: 1x het keukenreglement overschrijven + tekst hygiëne in de keuken 

→ 3de maal: verwijdering uit de les + straftaak bij een andere leerkracht. 

• Onbeleefd gedrag:  nota in agenda + straftaak 
Bij herhaaldelijke opmerkingen:  verwijdering uit de les + straftaak bij een andere 
leerkracht. 

 
3.3.3.3. Opzettelijk beschadigen van schoolmateriaalOpzettelijk beschadigen van schoolmateriaalOpzettelijk beschadigen van schoolmateriaalOpzettelijk beschadigen van schoolmateriaal    

• Ander keukenmateriaal: vergoeding vanaf € 0.50  (de te betalen onkosten worden 
besproken met de preventiemedewerker en /of directie) 
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8.8.8.8. Veilig Veilig Veilig Veilig op stap op stap op stap op stap in het verkeer in het verkeer in het verkeer in het verkeer buiten de school buiten de school buiten de school buiten de school ––––    reglement 2020reglement 2020reglement 2020reglement 2020----2021202120212021    

 

 
 
 
 

 We gebruiken geen gsm, of spelen geen muziek tijdens het wandelen 

 We blijven samen als groep 

 Praten mag. Lawaai, roepen, zingen … mag niet.  

 We gaan opzij als er mensen (tegenliggers) vanuit de tegenovergestelde richting komen 

 We wachten aan ELK kruispunt, verkeerslicht en zebrapad om over te steken totdat de 

LEERKRACHT de opdracht geeft om over te steken. 
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INSTEMMING METINSTEMMING METINSTEMMING METINSTEMMING MET    DEDEDEDE    
SPECIFIEKE REGLEMENTENSPECIFIEKE REGLEMENTENSPECIFIEKE REGLEMENTENSPECIFIEKE REGLEMENTEN    

BIJLAGE SCHOOLREGLEMENT 2020BIJLAGE SCHOOLREGLEMENT 2020BIJLAGE SCHOOLREGLEMENT 2020BIJLAGE SCHOOLREGLEMENT 2020----2021202120212021    
    
    
    
    

    
    
    

Ik/wij, ______________________________________________________________ ouder(s)  van  
 
(naam leerling) _____________________________________________ (klas)________________ 
 
verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van de mij/ons overhandigde specifieke 
schoolreglementen voor het schooljaar 2020-2021 in papieren versie en stem(men) hiermee in.  
Ondergetekende(n) tekenen voor akkoord. 
 

te Antwerpen op datum___________________________________   _______ 

    

Handtekening(en)Handtekening(en)Handtekening(en)Handtekening(en)    

 

 

De ouder(s)  ____________________________________      

 

  ____________________________________      

  

 
 

 


