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Welkom in het Stedelijk Lyceum Waterbaan! 
 
Het Stedelijk Lyceum Waterbaan begeleidt leerlingen op een professionele manier en voedt ze 
op tot rechtvaardige, zelfstandige en kritische Europese burgers. 
Ons schoolteam heeft bewust gekozen voor het pedagogisch project van het Stedelijk 
Onderwijs Antwerpen dat pluralisme, verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel 
voert. 
Die fundamentele principes en waarden willen wij ook onze leerlingen bijbrengen, steeds met 
het volle respect voor ieders “anders zijn”. 
 
Wie zich inschrijft in het Stedelijk Lyceum Waterbaan engageert zich om 

 Zijn/haar vaardigheden en kwaliteiten maximaal te ontwikkelen 

 Een positieve leer- en gedragshouding aan te nemen 
 
Onze school is een onderdeel van het Stedelijk Lyceum Antwerpen. Voor alle Stedelijke Lycea 
geldt een algemeen schoolreglement. Voor de algemeen geldende afspraken verwijzen we je 
dan ook naar het algemeen schoolreglement. 
Dit document is een intern schoolreglement en is een aanvulling bovenop het algemeen 
schoolreglement. Het bevat enkel de afspraken en regelingen die specifiek voor onze school 
gelden.  
Beide schoolreglementen zijn hier te raadplegen: 
https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/schoolreglement-33 
 
Het volledige team (directie, coördinatoren, leerkrachten, begeleiders, administratief en 
onderhoudspersoneel en andere medewerkers van de school) heeft het recht om binnen het 
terrein van de eigen bevoegdheid afspraken te maken in zoverre deze niet in strijd zijn met het 
algemene en interne schoolreglement. 
 
 
 

1. CONTACTINFORMATIE 

Contactgegevens 
 

STEDELIJK LYCEUM WATERBAAN 
CAMPUS WATERBAAN 

WATERBAAN 159 
2100 DEURNE 
T 03 292 66 70 
F 03 292 66 89 

STEDELIJK LYCEUM WATERBAAN 
CAMPUS ROCHUSSTRAAT 

ST. ROCHUSSTRAAT 22 
2100 DEURNE 
T 03 283 32 60 
F 03 283 32 69 

 
E-mail:   waterbaan@stedelijklyceum.be 
Website:   www.stedelijklyceum.be/waterbaan 
Smartschool:   stedelijklyceumwaterbaan.smartschool.be 
Facebook:  www.facebook.com/StedelijkLyceumWaterbaan 
Rekeningnummer: BE57 0910 1734 4235 

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/schoolreglement-33
mailto:waterbaan@stedelijklyceum.be
http://www.stedelijklyceum.be/waterbaan
file:///C:/Users/so20559/Documents/stedelijklyceumwaterbaan.smartschool.be
file:///C:/Users/Martine/Dropbox/www.facebook.com/StedelijkLyceumWaterbaan
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Op schooldagen is de school telefonisch bereikbaar van 8 tot 17 uur. Op woensdag is dit van 8 
uur tot 13 uur in campus Waterbaan en van 8 uur tot 15 uur in campus Rochus. Tijdens 
vakantiedagen, met uitzondering van de inschrijvingsdata, is de school gesloten. 
 

Wie is wie? 
 

WAT? Wie? Telefoon Mail 

Directie 
C. Martiny 
M. Dobbeleir-Goddaert 

03 292 66 70 
03 283 32 60 

chantal.martiny@so.antwerpen.be 
michele.dobbeleir-
goddaert@so.antwerpen.be 

Coördinatoren 
S. El Allachi 
N. Van Dyckn Bommel 

03 292 66 70 
03 283 32 60 

soumaya.elallachi@so.antwerpen.be 
nancy.vandyck@so.antwerpen.be 

Leerlingbegeleiding 

M. Pellens (Waterbaan) 
B. Verbeeck 
S. Francis 
M. Van Otten (Rochus) 

03 292 66 86 
03 292 66 70 
03 292 66 70 
03 283 32 60 

marina.pellens@so.antwerpen.be 
britt.verbeeck@so.antwerpen.be 
stefanie.francis@so.antwerpen.be 
martine.vanotten@so.antwerpen.be 

Gedragscoach 
A. Zagers (Waterbaan) 
N. Dils (Rochus) 

03 292 66 76 
03 283 32 60 

alain.zagers@so.antwerpen.be 
nancy.dils@so.antwerpen.be 

CLB 
I. Dens (Waterbaan)  
L. Van den Mooter 
(Rochus) 

03 206 13 11 
03 206 13 11 

inge.dens@so.antwerpen.be 
lieselotte.vandenmooter@so.antwerpen.be 

Financiën 
B. Van Eetvelde (WB) 
S. Zeroial (Rochus) 

03 292 66 72 
03 283 32 60 

bart.vaneetvelde@so.antwerpen.be 
seham.zeroial@so.antwerpen.be 

Smartschool 
P. Schoenmaekers (WB) 
P. Myhre (Rochus) 

03 292 66 77 
03 283 32 60 

philippe.schoenmaekers@so.antwerpen.be 
petra.myhre@so.antwerpen.be 

Algemene 
organisatie 

T. Metellus (Waterbaan) 
P. Myhre (Rochus) 

03 292 66 71 
03 283 32 60 

tom.metellus@so.antwerpen.be 
petra.myhre@so.antwerpen.be 

 

2. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE 
SCHOOL EN DE OUDERS 

 
Je ouders hebben waarschijnlijk hoge verwachtingen van je school. Wij hebben echter ook 
hoge verwachtingen van jou en je ouders! In deze engagementsverklaring vind je een aantal 
afspraken die wij bij de inschrijving met jou en je ouders willen maken. 

2.1. Communicatie met je ouders 

2.1.1. Via rapport, agenda en Smartschool 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met je ouders. We engageren ons 
om op regelmatige tijdstippen met hen te communiceren. Dit gebeurt onder andere via 
je rapport (studieresultaten, feedback en remediëringsvoorstellen), je schoolagenda 
(roosterwijzigingen, taken, toetsen, te laat komen, sancties, …) en het digitale platform 

mailto:chantal.martiny@so.antwerpen.be
mailto:soumaya.elallachi@so.antwerpen.be
mailto:nancy.vandyck@so.antwerpen.be
mailto:marina.pellens@so.antwerpen.be
mailto:britt.verbeeck@so.antwerpen.be
mailto:martine.vanotten@so.antwerpen.be
mailto:alain.zagers@so
mailto:nancy.dils@so.antwerpen.be
mailto:inge.dens@so.antwerpen.be
mailto:lieselotte.vandenmooter@so.antwerpen.be
mailto:bart.vaneetvelde@so.antwerpen.be
mailto:seham.zeroial@so.antwerpen.be
mailto:philippe.schoenmaekers@so.antwerpen.be
mailto:petra.myhre@so.antwerpen.be
mailto:tom.metellus@so.antwerpen.be
mailto:petra.myhre@so.antwerpen.be
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Smartschool (zie punt 8) We verwachten dat je dagelijks je schoolagenda en je berichten 
op Smartschool nakijkt. Van je ouders verwachten we dit minstens wekelijks. 

2.1.2. Oudercontact 

We organiseren geregeld oudercontact op school. De data en uurregeling kan je vinden 
in de kalender op Smartschool. Aangezien een oudercontact een belangrijk overleg- en 
informatiemoment is, verwachten we van je ouders dat ze steeds aanwezig zijn. Indien 
de aanwezigheid van je ouders op een ander moment gewenst is, worden ze door de 
school eerst telefonisch of via Smartschool gecontacteerd. De school verwacht ook in 
dat geval dat je ouders zeker op de afspraak aanwezig zullen zijn of contact met ons op 
nemen om een nieuwe afspraak te maken indien het hen niet past. 
 

2.2. Op tijd op school 
De school hecht veel belang aan op tijd komen. Op tijd komen duidt op het vermogen 
om te kunnen plannen en organiseren en het getuigt eveneens van respect voor de 
school en het schoolteam. In de verdere studieloopbaan en daarna in het persoonlijke 
en professionele leven is op tijd komen een belangrijke attitude. Daarom vragen we 
uitdrukkelijk dat jij en je ouders zich engageren om ervoor te zorgen dat je, ongeacht 
de pendelafstand, elke dag op tijd op school bent. Meer hierover in punt 7.3. 
 

2.3. Deelname aan alle lessen en (meerdaagse) activiteiten 
Je moet alle dagen aanwezig zijn op school. Vanaf 1 september tot en met 30 juni ben 
je verplicht deel te nemen aan alle lessen, uitstappen, projecten en meerdaagse 
schoolreizen. Enkel regelmatige leerlingen kunnen een diploma of getuigschrift 
behalen.  
Een religieuze of culturele overtuiging kan nooit een normale deelname aan de lessen 
en aan (meerdaagse, buitenschoolse) activiteiten in de weg staan. 
Indien je uitzonderlijk toch te laat of afwezig zal zijn, vragen we je om tijdig de school te 
verwittigen (Zie punt 7.). Bij onwettige afwezigheden volgen we de stappen van het 
spijbelplan (zie Smartschool). Op deze manier kunnen we samen met je ouders 
verhinderen dat je spijbelgedrag of ongewettigde afwezigheden leiden tot het intrekken 
en/of terugbetalen van de schooltoelage. 
Meer hierover in punt 7. 
 

2.4. Extra zorg 
Alle kinderen hebben recht op aandacht en zorg. Bij grote en kleine zorgvragen of als je 
nood hebt aan extra ondersteuning of begeleiding gaan we samen met jou en/of je 
ouders op zoek naar de beste begeleiding. 
We zullen jou en je ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de 
school van jou verwacht. We verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot overleg 
en dat ze op een positieve manier de afspraken mee ondersteunen. 
Over zorg en begeleiding op onze school lees je meer in punt 16. 
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2.5. Nederlands buiten school 
In onze school spreken we Nederlands, ook op de speelplaats en op uitstap. Indien je 
moedertaal geen Nederlands is, raden we je toch aan om ook buiten de schoolmuren 
zoveel mogelijk Nederlands te spreken. We verwachten dat je ouders je hierbij 
stimuleren. We merken immers dat de mate waarin je de Nederlandse taal beheerst 
een grote invloed heeft op je studieresultaten.  

 
 

3. INSCHRIJVINGEN 

3.1. Nieuwe inschrijving 
Alle informatie over inschrijven in onze school en de toelatingsvoorwaarden lees je op onze 
website: https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/inschrijven-105 

3.2. Herinschrijving 
Indien je geslaagd bent of wil overzitten, en je wil je plaats in onze school behouden, ben je 
verplicht het daarvoor bestemde inschrijvingsdocument voor 30 juni in te leveren op het 
secretariaat. Indien dat niet voor 30 juni gebeurt, vervalt het recht op inschrijving en kan je 
geweigerd worden. Het aantal plaatsten in onze school is immers beperkt omwille van 
veiligheidsredenen en op basis van de geldende GOK-reglementering. 

3.3. Verandering keuze godsdienst / niet-confessionele 
zedenleer 

Zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs.  
 

 

4. SCHOOLONKOSTEN 

4.1. Maximumfactuur 
Naar school gaan brengt kosten met zich mee. We willen deze kosten zo laag mogelijk houden 
en tegelijkertijd kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Daarom werken we met een 
maximumfactuur. Je ouders betalen dus slechts een beperkt gedeelte van de reële 
schoolkosten. 
 

 Voor de leerlingen van de eerste graad A en B en alle leerlingen van campus Rochus (bso) 

zijn alle schoolkosten, agenda, didactisch materiaal, boeken, T-shirt voor de lessen LO, 

uitstappen en projecten in de maximumfactuur inbegrepen. De eerste schijf van het 

schoolgeld voor deze leerlingen dient betaald te worden bij inschrijving (nieuwe leerlingen) 

of bij het begin van  het schooljaar. Voor het resterende bedrag ontvang je nog 3 facturen 

die gespreid worden over het schooljaar. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/inschrijven-105


 

9 
 

 Voor de tweede en de derde graad van campus Waterbaan (aso en tso) worden de 

schoolkosten (maximumfactuur) en de boeken apart verrekend. Je bestelt zelf je boeken bij 

de firma Iddink. Voor de schoolkosten ontvangen je ouders gespreide facturen van de 

school. In het bedrag voor de schoolonkosten zijn inbegrepen: agenda, cursussen, 

didactisch materiaal, T-shirt voor de lessen LO, pedagogische uitstappen, projecten en 

specifieke kosten verbonden aan de opleiding. 

Door onvoorzienbare omstandigheden kan er in de loop van het schooljaar nog een verandering in de 
maximumfactuur zijn. 
 

4.2. Schoolboeken via Iddink 
De school heeft besloten om de boekenvoorziening voor de 2e en 3e graad aso en tso niet 
langer in eigen beheer te houden, maar uit te besteden aan de firma Iddink. Hiermee willen we 
ons financieel beleid en de schoolboekenvoorziening optimaliseren. 
 

We verwachten dat je de deadline voor het bestellen van de boeken respecteert zodat je op 1 
september over al het nodige materiaal beschikt. Indien je door laattijdig bestellen niet tijdig in 
orde bent met je boeken, zal je op eigen kosten kopijen moeten voorzien om de lessen te kunnen 
volgen. 

 
Vragen gericht aan Iddink kan je stellen via www.iddink.be of op werkdagen van 8 tot 17 uur 
via het telefoonnummer 014 30 41 70. 
 

4.3. Andere kosten 
Bij verlies van of schade aan schoolbenodigdheden zoals je agenda, je boeken/werkschriften,  
of ander materiaal rekent de school extra kosten aan voor een nieuw exemplaar. 
Geleende handboeken waarin geschreven is of die beschadigd zijn, moeten volledig vergoed 
worden aan de school. 
Diefstal, beschadiging en vandalisme zijn steeds ten laste van de verantwoordelijke leerling. 
 

4.4. Betalingen 
 Betalingen dienen voor de vervaldatum te gebeuren. Dit kan cash, met Bancontact of d.m.v. 

een overschrijving op het bankrekeningnummer: BE57 0910 1734 4235 (naam en klas van 

de leerling steeds vermelden). 

 De schoolkosten kunnen zwaar wegen op het gezinsbudget. Daarom werken we voor 

iedereen met gespreide betalingen (4 betalingsmomenten) . Indien u liever de volledige 

factuur in september betaalt dan kan dit uiteraard. 

 Indien er verregaande onwil tot betaling zou zijn dan zal de school via gerechtelijke 

instanties de verschuldigde bedragen opeisen. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, 

zullen aangerekend worden aan de wanbetaler. 
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4.5. Terugbetalingen 
 De bijdrage voor de meerdaagse uitstappen kan niet worden terugbetaald. Daar deze 

uitstappen voor iedereen verplicht zijn boeken we immers op basis van het aantal 

ingeschreven leerlingen. 

 Er worden geen terugbetalingen gedaan indien je afwezig was bij 1-daguitstappen of als je 

niet deelneemt aan een activiteit. 

 Een eventuele terugbetaling van de schoolkosten bij verandering van school of 

studierichting kan enkel bij een onvolledig schooljaar en op basis van de reeds gemaakte 

kosten. 

 

4.6. Studietoelage 
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen enkel studenten hoger onderwijs nog een studietoelage 
aanvragen bij de afdeling Studietoelagen (liefst online). In het basisonderwijs en secundair 
onderwijs vervangt de schooltoeslag de studietoelage. Hij maakt deel uit van het Groeipakket 
en wordt automatisch berekend en uitbetaald aan wie er recht op heeft.  
Meer informatie hierover op https://www.studietoelagen.be/wat-vanaf-2019-2020 
 
 

5. JAARKALENDER 

Op school heerst er heel wat bedrijvigheid, zowel binnen als buiten de schooluren. Om een 
overzicht te houden over alle belangrijke data en activiteiten gebruiken we op school de 
kalender in Smartschool.  
 
Hier vind je onder andere de volgende informatie: 

 infoavonden, activiteiten studiekeuzebegeleiding, 

 rapporten, ouderavonden (oudercontact) , examenperiodes, proclamatie, 

 vakantieperiodes, verlofdagen, pedagogische studiedagen, 

 schorsing van de lessen door klassenraden of andere vormen van overleg, 

 stages en projecten, schooluitstappen en schoolreizen. 
 

Je ouders en jij krijgen elk via een persoonlijke account toegang tot het Smartschool platform. 
Meer hierover lees je in punt 8.  De school wil alle ouders aanmoedigen om gebruik te maken 
van Smartschool. In een overgangsfase, tot alle ouders de weg naar Smartschool gevonden 
hebben, engageren we ons om de belangrijke data en evenementen eveneens mee te delen 
per brief. We rekenen erop dat deze brieven tijdig hun bestemming bereiken. De brieven 
worden telkens ook op Intradesk in Smartschool gezet. 
De vakantieregeling wordt voor onze school vastgelegd door onze inrichtende macht, de stad 
Antwerpen, AGB Stedelijk Onderwijs. Je kan deze regeling terugvinden in de kalender op 
Smartschool. 
 
 

https://www.studietoelagen.be/wat-vanaf-2019-2020
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6. SCHOOLUREN 
OPGELET: DE SCHOOLUREN VAN CAMPUS WATERBAAN EN CAMPUS ROCHUS ZIJN VERSCHILLEND! 
 

CAMPUS WATERBAAN: 
 

Eerste graad Eerste, tweede en derde graad Tweede en derde graad 

maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag 

woensdag 
maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag 

08:15 u:  schoolpoort gaat open 

08:27 u: schoolpoort gaat dicht, iedereen aanwezig! 

1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:20 

2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:20 – 10:10 

pauze 10:10 – 10:25 pauze 10:10 – 10:25 3e lesuur 10:10 – 11:00 

3e lesuur 10:25 – 11:15 3e lesuur 10:25 – 11:15 pauze 11:00 – 11:15 

4e lesuur 11:15 – 12:05 4e lesuur 11:15 – 12:05 4e lesuur 11:15 – 12:05 

middagpauze 12:05 – 12:55   5e lesuur 12:05 – 12:55 

5e lesuur 12:55 – 13:45   middagpauze 12:55 – 13:45 

6e lesuur 13:45 – 14:35   6e lesuur 13:45 – 14:35 

pauze 14:35 – 14:45   7e lesuur 14:35 – 15:25 

7e lesuur 14:45 – 15:35   8e lesuur 15:25 – 16:15 

8e lesuur 15:35 – 16:25     

 

CAMPUS ROCHUS: 
 

Alle leerlingen campus Rochus 
Derde graad en 7e 
specialisatiejaar 

maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag 

woensdag 
woensdag indien les in de 

namiddag 

08:15 u:  schoolpoort gaat open 

08:27 u: schoolpoort gaat dicht, iedereen aanwezig! 

1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:20 

2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:20 – 10:10 

pauze 10:10 – 10:25 pauze 10:10 – 10:25 pauze 10:10 – 10:25 

3e lesuur 10:25 – 11:15 3e lesuur 10:25 – 11:15 3e lesuur 10:25 – 11:15 

4e lesuur 11:15 – 12:05 4e lesuur 11:15 – 12:05 4e lesuur 11:15 – 12:05 

middagpauze 12:05 – 12:55 5e lesuur 12:05 – 12:55 middagpauze 12:05 – 12:30 

5e lesuur 12:55 – 13:45   5e lesuur 12:30 – 13:20 

6e lesuur 13:45 – 14:35   6e lesuur 13:20 – 14:10 

pauze 14:35 – 14:45   pauze 14:10 – 14:20 

7e lesuur 14:45 – 15:35   7e lesuur 14:20 – 15:10 

8e lesuur(*) 15:35 – 16:25(*)   8e lesuur 15:10 – 16:00 

(*) Enkel voor 2e en 3e graad 

 

 Er is bewaking tijdens elke pauze. 

 Campus Waterbaan: de pauzes liggen anders voor de leerlingen van de eerste graad dan voor de 

leerlingen van de tweede en derde graad. Zo is er ruimte genoeg op de speelplaats en in de refter. 

 Campus Rochus: voor de leerlingen van Verzorging-Voeding (**) kan het zijn dat er om 

organisatorische redenen lessen gepland worden op woensdagnamiddag. 
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7. GOEDE AFSPRAKEN 

7.1. Je lessenrooster 
 

 Je lessen starten niet noodzakelijk elke dag op het eerste lesuur en eindigen niet 

noodzakelijk het achtste lesuur. 

 Je ontvangt je lessenrooster op de eerste schooldag en je noteert het in je agenda. 

 In de loop van september kunnen er nog aanpassingen gebeuren aan je lessenrooster. In 

uitzonderlijke gevallen kan dit ook nog gebeuren in de loop van het schooljaar. 

 Ten gevolge van projecten, schoolreizen of afwezigheden van leerkrachten kan het zijn dat 

de lesuren afwijken van je reguliere lessenrooster. De school kan je hiervan op verschillende 

manieren op de hoogte brengen (Smartschool, brief, nota in agenda…) 

 In het geval van onvoorziene lesuitval, bv. door ziekte van een leerkracht, vangen we je op 

in de studie of wordt er een vervangende activiteit of les voorzien. 

 Door afwezigheid van een leerkracht kan het gebeuren dat een aantal lesuren wegvallen. 

Je mag dan later beginnen of vroeger de school verlaten indien je ouders hiervoor 

toestemming hebben geven bij de inschrijving.  Later beginnen of vroeger naar huis mogen 

wordt steeds gemeld op Smartschool en/of je agenda. 

 Indien je de school onvoorzien vroeger mag verlaten, schrijf je het uur waarop de lessen 

eindigen in je agenda en laat je dit aftekenen door de begeleidende leerkracht of een 

secretariaatsmedewerker. 

 Campus Waterbaan: heb je een uur later les dan mag je de school ten vroegste om 09:10 u 

binnen. Je gebruikt dan de ingang van de Waterbaan. Ben je uitzonderlijk toch te vroeg op 

school?  Bied je dan aan in de studie en blijf niet rondhangen op de speelplaats. 

 

7.2. Wanneer mag je de school verlaten? 
 

 Je verlaat de school nooit zonder voorafgaande toestemming, stempel of handtekening van 

het secretariaat!  Indien je tijdens de lesuren, de middagstudie of een studie-uur de school 

zonder toestemming verlaat, ben je niet verzekerd. 

 Indien je de school moet verlaten om medische of andere redenen brengen de ouders de 

school op de hoogte door vooraf een nota in je agenda te schrijven. Ze noteren hierin het 

uur van vertrek. Het secretariaat bevestigt dan voor akkoord. Onmiddellijk wanneer je terug 

bent, staaf je je afwezigheid met een officieel attest. 

 De school verlaten door ziekte te veinzen o.a. door uitstelgedrag bij toetsen kan niet! 

 Alle andere redenen van afwezigheid worden vooraf met de directie besproken. 

 Indien je wegens ziekte de school wenst te verlaten, meld je dit eerst aan het secretariaat. 

Je krijgt dan mogelijk de toelating om naar huis te gaan wanneer je ouders na telefonisch 

contact hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven. Zonder hun toestemming 

blijf je op school onder toezicht van een verantwoordelijke. 
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 Wanneer er een toets plaatsvond nadat je de school zonder toelating hebt verlaten, heb je 

een 0 voor alle toets(en) en opdrachten. 

7.2.1. Sanctionering bij school verlaten zonder toestemming: 

 
CAMPUS WATERBAAN: 

 1ste maal     >>>     1 uur strafstudie + nota in agenda 

 2de maal      >>>     2 uren strafstudie + nota in agenda 

 3de maal      >>>     4 uren strafstudie + nota in agenda 

 4de maal      >>>     ½ dag uitsluiting + gesprek met leerlingbegeleiding 

 5de maal      >>>     1 dag uitsluiting+ gesprek met leerlingbegeleiding + gesprek 
met ouders + aangepaste maatregels 

 
CAMPUS ROCHUS: 

 Aan de hand van het 4 lade-model. Zie punt 15. 
 

7.3. Op tijd op school 
  

 Bij het belsignaal sta je in stilte klaar in de rij van je klas (gsm en oortjes in de boekentas!) 

en word je opgehaald door je leerkracht. De verplaatsing naar de klas verloopt rustig. 

 Vanaf het vijfde jaar mag je zelf naar de klas gaan waar je rustig in de gang wacht. 

Aan de ouders: help uw kind op tijd op school te komen! 
 

7.3.1. Wanneer ben je te laat? 

 

 Je bent te laat wanneer je niet tijdig in de rij staat op de afgesproken momenten of wanneer 

je niet tijdig in de les aanwezig bent. Enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht kan te 

laat komen gewettigd worden. 

 Campus Waterbaan: als je te laat bent  of als je lessen later beginnen gebruik je de ingang 

van de Waterbaan. De poort van de ingang bij de fietsenstalling in de St. Rochusstraat blijft 

na het belsignaal onherroepelijk dicht! Daarna meld je je bij het secretariaat.  

 

7.3.2. Hoe wordt te laat komen geregistreerd en opgevolgd? 

Indien je ’s morgens of ’s middags te laat komt, moet je je eerst aanmelden bij het secretariaat. 
Je krijgt dan een nota in je agenda die je laat ondertekenen door je ouders. Je verontschuldigt 
je bij je leerkracht als je de les binnenkomt en toont hem/haar de nota in je agenda. 
Je leerkrachten registreren elk lesuur je aanwezigheid en stiptheid. Aangezien te laat komen 
storend is en een vlot verloop van de les belemmert, is elke leerkracht gemachtigd om gepaste 
afspraken of gevolgen te koppelen aan je te laat komen. Je te laat komen wordt ook steeds 
door hen gemeld aan het secretariaat dat de nodige sancties zal treffen. 
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Wie in de loop van het eerste lesuur op school toekomt, wordt als ‘te laat’ geregistreerd. Wie 
tijdens het tweede lesuur (of later) toekomt en geen officieel attest kan voorleggen, wordt die 
halve dag als ‘onwettig afwezig’ geregistreerd. Hij/zij krijgt een nul voor alle toetsen die in die 
halve dag worden afgelegd. 

 
Herhaaldelijk ongewettigd te laat komen kan leiden tot ernstige sancties en heeft gevolgen 
voor je attituderapport. 
 
SANCTIES CAMPUS WATERBAAN: 
 

 3x ongewettigd te laat: 1 uur strafstudie(*). Je krijgt dan een extra opdracht of taken, 

mogelijk is dit ‘gemeenschapsdienst’. 

 6x ongewettigd te laat: 2 uren strafstudie(*) met extra opdrachten, taken of 

‘gemeenschapsdienst’. 

 9x ongewettigd te laat: je wordt een ½ dag van de lessen uitgesloten(*). Je krijgt dan 

extra opdrachten of taken en de leerlingenbegeleiding of gedragscoach nodigt jou en je 

ouders uit voor een gesprek. 

 12x ongewettigd te laat:  nogmaals een ½ dag uitsluiting van de lessen(*) en je ouders 

worden weer voor een gesprek uitgenodigd. Er worden dan afspraken of sancties op 

maat uitgewerkt. 

 

 

 1 uur te laat in school: 1 uur strafstudie(*) met extra opdracht of taken, mogelijk is dit 

‘gemeenschapsdienst’. 

 2 uren te laat (zonder wettelijk document): je wordt als ongewettigd afwezig 

geregistreerd voor dat dagdeel (B-code). 

 

 Indien je niet naar de strafstudie komt krijg je een dubbele sanctie opgelegd. Bij 

weigering van deze sanctie wacht een ½ dag uitsluiting extra. 

 Indien je reeds 3x te laat bent gekomen na de middagpauze blijf je voor de rest van het 

schooljaar verplicht in school eten. 

 

 

(*) De dag en het lesuur/lesuren dat je moet nablijven of dat je uitsluiting hebt, wordt 

genoteerd in je agenda. 

 

SANCTIES CAMPUS ROCHUS: 

Zie punt 15 (4-lademodel). 
In de 2e en de 3e graad werken we met het SODA-attest. 3x ongewettigd te laat of 1x spijbelen 
wordt een B op het SODA-attest. 
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7.3.3. Leswissels 

Tijdens de leswissel ga je zo snel mogelijk en in stilte naar het lokaal van het volgende lesuur. 

Je hebt dan geen tijd om naar het toilet te gaan. Eten en drinken, gsm’s en oortjes in de gangen 

zijn verboden! 

7.3.4. Verplaatsingen 

Sommige lessen gaan niet door op school, maar op een andere locatie of op de andere campus. 
Om de verplaatsingstijd te beperken en de lestijd optimaal te  gebruiken, stellen de betrokken 
leerkrachten en coördinatoren hierrond haalbare afspraken op. We rekenen erop dat je je aan 
de afspraken houdt en steeds de snelste weg neemt. Je leerkrachten zullen het naleven van de 
afspraken nauwgezet opvolgen.  
 
Campus Waterbaan: als je voor lessen naar  campus Rochus of een andere locatie moet gebruik 
je de ingang van de Waterbaan. Als je daarna terug les hebt in campus Waterbaan kom je ook 
weer terug binnen via de ingang van de Waterbaan.  
 

 

7.4. Afwezigheden  
Afwezig zijn betekent achterstand voor je schoolwerk. Probeer je afwezigheden tot een 
minimum te beperken! In de mate van het mogelijke dienen afspraken bij dokter, 

tandarts, orthodontie e.d. buiten de schooluren te vallen. 
Ben je te veel afwezig? Dan kan de school jou uitschrijven als regelmatige leerling. Je krijgt dan 
geen getuigschrift secundair onderwijs. 
 

 Als je afwezig bent, verwittigen je ouders tussen 08:10 u en 08:30 uur de school: 

 03 292 66 70 (Campus Waterbaan)  

 03 283 32 60 (Campus Rochus). 

 Je brengt op de eerste schooldag volgend op je afwezigheid, een geldig afwezigheidsbewijs 

mee. Dit kan een scheurbriefje uit je agenda of een gedateerd medisch attest zijn. 

 Campus Waterbaan: je stopt de documenten die je afwezigheid wettigen in de 

schooltasbrievenbus in de gang tegenover het secretariaat. 

 Campus Rochus: je bezorgt het bewijs tijdens de voor- of namiddagspeeltijd aan het 

secretariaat waar ze het in je agenda noteren als bewijs voor ontvangst. 

 Indien je langer dan 1 week afwezig bent, er een stageperiode of meerdaagse uitstap start 

aansluitend na een ziekteperiode, dan bezorg je het medisch attest per post aan de school. 

 

7.4.1. Ongewettigd afwezig 

Bij ongewettigde afwezigheid verlies je alle rechten op mogelijke inhaaltoetsen en kan de 
leerkracht je zelfs een nul toekennen voor gemiste toetsen of taken. 
Je bent ongewettigd afwezig als: 

 Een afwezigheidsbriefje of medisch attest twijfelachtig is. 

 Je doktersattest een dixitattest is. 
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 Je briefje/attest niet binnen de 5de schooldag na je terugkeer op school wordt 

ingeleverd (andere regeling tijdens de examens, zie punt 7.8.) 

Spijbelen beschouwen we als een ernstig vergrijp! Als je betrapt wordt op spijbelen zal je 
gesanctioneerd worden via de klassenraad (strafstudie, uitsluiting, opvolgplan, …). We zullen 
dan samen met jou, je ouders en het CLB naar de oorzaak én naar een oplossing zoeken. In 
ernstige gevallen kan ook de jeugdpolitie op de hoogte gebracht worden en kan het leiden tot 
een terugvordering van de schooltoelage. 
Elke vorm van vervalsing (fraude) van een doktersattest kan leiden tot een definitieve 
verwijdering uit de school. Het wordt doorgegeven aan de behandelende arts met mogelijke 
juridische consequenties. 
 

7.4.2. Ziektebriefje of medisch attest? 

In je agenda zitten 4 afwezigheidsbriefjes. Hierop melden je ouders dat je ziek was (een andere 
reden dan ziekte is niet toegelaten). Dit kan maar 4 keer per jaar en enkel voor 1,2 of 3 
opeenvolgende dagen binnen eenzelfde schoolweek. Na het vierde ziektebriefje is steeds een 
medisch attest nodig. 
 

7.4.3. Afwezigheid bij een examen 

Afwezigheid bij een examen of voorexamen kan enkel wegens ziekte en moet gewettigd worden 
met een doktersattest. Je verwittigt ’s morgens, voor aanvang van het examen, telefonisch het 
secretariaat. De eerstvolgende dag dat je op school bent, lever je je doktersattest in. Het attest 
MOET binnen de 24u afgeleverd worden op het secretariaat. Dit geldt ook voor voorafgaande 
examens die plaatsvinden buiten de examenperiode zoals deelexamens zoals bv. 
luistertoetsen! 
Gewone afspraken en controles bij dokter, tandarts, orthodontie e.d. plan je steeds buiten deze 
examens! 
De laatste week van augustus moet je beschikbaar zijn om eventuele herexamens of 
evaluatietoetsen af te leggen. 
Meer hierover in het examenreglement dat  terug te vinden is op Smartschool. 
 

7.4.4. Afwezigheid mits toestemming 

In sommige gevallen, bv. voor een speciale gebeurtenis (huwelijk, begrafenis…) of om een 
persoonlijke reden, kan het zijn dat je toestemming krijgt om afwezig te zijn. 

 Je vraagt op voorhand toestemming aan de directeur: je vraagt hiervoor eerst het 

door je ouders in te vullen formulier op het secretariaat. Je bezorgt dan het 

ingevulde en ondertekende formulier, samen met de officiële documenten als 

bewijs, terug aan het secretariaat. Discretie wordt gewaarborgd. 

 Je afwezigheid is enkel gewettigd op de dag van de gebeurtenis zelf. 

 Alle gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot een geldige afwezigheid vind 

je terug in het algemeen schoolreglement. 
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7.4.5. Gemiste lessen, taken en toetsen 

Door afwezigheid gemiste lessen moeten steeds zelfstandig en op eigen initiatief bijgewerkt 
worden. Sommige taken en toetsen zal je moeten inhalen. Bij het begin van het schooljaar 
maken de leerkrachten hierover concrete afspraken met je. Je zorgt er eveneens voor dat je in 
orde bent met wat de leerkracht heeft opgegeven voor de volgende les. De digitale agenda kan 
je hierbij helpen. Ongewettigd gemiste lessen, taken en toetsen kunnen leiden tot een nul.  
 

7.4.6. Afwezigheid tijdens sportdag, stage, geïntegreerde proef, 
projecten, uitstappen, … 

Vermijd afwezigheden tijdens de sportdag, stage, de geïntegreerde proef, projecten, 
uitstappen en schoolreizen en wees ook dan steeds op tijd. Indien je uitzonderlijk toch afwezig 
bent, kan dit enkel gewettigd worden met een doktersattest. 

 
Indien er met de directeur wordt overeengekomen dat je niet hoeft deel te nemen aan een 
activiteit, moet je op school aanwezig zijn tijdens de gewone lesuren. De school voorziet voor 
jou een alternatief parcours met opdrachten of taken. Je zal immers moeten kunnen aantonen 
dat je dezelfde doelen bereikt als je klasgenoten. Het niet uitvoeren van deze taken kan leiden 
tot een ongunstige evaluatie. Thuisblijven wordt door de school beschouwd als een onwettig 
afwezigheid, tenzij je een doktersattest hebt wegens ziekte. 
 

7.5. Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding 
 

Deelname aan de les L.O., dus ook de zwemles, is verplicht. Je moet dan ook, ongeacht je 
geloofsovertuiging of je culturele achtergrond, deze lessen bijwonen. 

Enkel om medische redenen kan je vrijgesteld worden van de les L.O.! Niet-deelname aan de 
les kan slechts EENMALIG. Vanaf de tweede of meermalige niet-deelname is een doktersattest 
vereist! 
Je leerkracht noteert je niet-deelname aan de les L.O. in je agenda. 

 
 

8. SCHOOLAGENDA EN SMARTSCHOOL 

8.1. Smartschool 
Op school werken we met het digitale leerplatform Smartschool. Je kan inloggen via volgend 
adres: 
https://stedelijklyceumwaterbaan.smartschool.be/ 

 
Bij het begin van het schooljaar ontvangen jij en je ouders je individuele logingegevens. Tijdens 
de eerste schoolweken leer je werken met de verschillende toepassingen. Je wordt 
verondersteld om dagelijks je smartschoolaccount te gebruiken. 

https://stedelijklyceumwaterbaan.smartschool.be/
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In september worden je ouders tijdens een infoavond geïnformeerd over de werking van 
Smartschool.  Op het smartschoolplatform staat eveneens een uitgebreide handleiding. Op 
deze manier hopen we dat zoveel mogelijk ouders hun weg vinden op het platform.  
We verwachten dat je ouders tenminste eenmaal per week de bewegingen in Smartschool 
opvolgen. 
 
Waarvoor kunnen je ouders Smartschool gebruiken? 

 Opvolgen van je schoolwerk via de digitale agenda. Lesonderwerpen en opgegeven 

taken en toetsen staan hierin vermeld. 

 Raadplegen van de jaarkalender. Hierin zijn onder andere de examenperiodes terug te 

vinden en de data van schoolreizen en activiteiten. 

 Inzage in de onlinepuntenboek van de leerkrachten. Na elke rapportperiode is er ook 

een digitaal rapport beschikbaar. 

 Informatie ontvangen en communiceren met de school via het berichtensysteem. 

 Opvolgen van je afwezigheden en het aantal keer dat je te laat kwam. 

 …  

Je vindt meer informatie over Smartschool op 
https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/smartschool 
 

8.2. E-mail netiquette in Smartschool 
Schrijf verzorgde e-mails! Net zoals bij persoonlijk contact, is de eerste indruk bij het lezen 
van een mail erg belangrijk. Let dus op de toon van je bericht, op taal- en typfouten, en 
lees je mail altijd na voor het versturen. 

 

Smartschoolaccounts zijn privé. Misbruik, onrechtmatig inloggen en pogingen hiertoe zijn 
een schending van de privacy en beschouwen we op school als ernstige overtredingen. Je 
schaadt hier immers het vertrouwen mee dat we als schoolteam in jou stellen. Dit geldt zowel 
voor accounts van personeelsleden als voor accounts van (mede)leerlingen en ouders. Alle 
inbreuken zullen dan ook gesanctioneerd worden. Er kan een tuchtprocedure ingezet worden 
met mogelijk een definitieve uitsluiting tot gevolg. 

 

8.3. Schoolagenda 
Naast de digitale agenda werken we op school eveneens met een papieren agenda. 
Je gebruikt dit document als planningsinstrument. Noteer er de opdrachten en lessen in, die je 
tegen die dag moet kennen of maken. 
Tussen de school en je ouders doet de papieren agenda dienst als informatiedocument. Je 
ouders dienen je agenda wekelijks te ondertekenen. Ook alle meldingen in de schoolagenda 
dienen door je ouders ondertekend te worden. Je klastitularis kijkt je agenda regelmatig na. 
Je schoolagenda is een belangrijk officieel document. Je draagt er dus zorg voor en je moet 
hem altijd bij je hebben. Op het einde van het schooljaar moet je je agenda afgeven. 
Inspectieleden kunnen hem dan controleren. 

 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/smartschool
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Welke informatie wordt er in je agenda genoteerd? 

 Je persoonlijke lessenrooster. 

 Afwijkingen van het lessenrooster, uitstappen... 

 Sancties, bijvoorbeeld wanneer je wordt uitgesloten uit de lessen of wanneer je moet 

nablijven. 

 Wanneer je te laat komt. 

 Toetsen en taken (1e en 2e graad) 

 Aanwezigheden in de middagstudie. 

 

9. LEERHOUDING 
Een succesvolle schoolloopbaan begint bij een goede leerhouding. Hierbij ligt een 

grote verantwoordelijkheid bij jou!  
 
Checklist goede leerhouding 

 

 Je hebt steeds het juiste lesmateriaal bij, ook als je weet dat je leerkracht afwezig zal 

zijn.  

 Je bent steeds in orde met het maken van taken en het leren van toetsen. 

 Huistaken maak je thuis zelf en worden niet overgeschreven van je klasgenoten op de 

speelplaats of doorgestuurd via bv. sociale media. 

 Alle vormen van spieken of fraude tijdens taken, toetsen of examens worden streng 

bestraft. 

 Je plant en werkt georganiseerd. 

 Je herhaalt dagelijks je lessen. 

 Je geeft tijdig aan waar er hulp nodig is. 

 Je bent aandachtig en neemt op een positieve en actieve manier deel aan de les. 

 Je maakt notities volgens de afspraken en je houdt je cursussen in orde. 

 Je komt op tijd. 

 Je levert authentiek werk af. 

 Je gedrag is onberispelijk en afgestemd op de les. 

 Je gebruikt het smartschoolplatform om correct te communiceren en je leerproces te 

plannen. 

 Je helpt mee om de lokalen, de gangen, refter en speelplaats op orde te houden. 

 Rood is voor correcties en boodschappen aan je ouders. Daarom mag je alleen met 

blauwe of zwarte inkt schrijven. 

Een juiste leerhouding houdt in dat je deelneemt aan alle lessen en steeds in orde bent met het 
maken van taken en het leren van toetsen. Je leerkrachten geloven in je capaciteiten en zullen je 
dan ook alle kansen geven om een goed resultaat neer te zetten. Wanneer echter taken of 
toetsen zonder geldige reden achterwege blijven of niet worden afgelegd, zal de school 
maatregelen treffen. 
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10. GEDRAGSCODE IN EN ROND DE SCHOOL 

In de school, de schoolomgeving en tijdens verplaatsingen sta je onder toezicht van de school.  
 

 Van zodra je bij de school aankomt, ga je naar de speelplaats. Zodra je in de school bent, 

ga je niet meer naar buiten.  

 Bij het belsignaal stel je je op in de rij van je klas. 

 Je vormt geen groepjes in de nabijheid van de school. 

 Je gebruikt uitsluitend verzorgd Nederlands in al je contacten! 

 Je veroorzaakt geen overlast en gooit geen afval op straat of in de tuintjes van de 

buurtbewoners. 

 Gedraag je correct tegenover de buurtbewoners, in de handelszaken in de buurt en op 

het openbaar vervoer. Er zal steeds een gevolg gegeven worden aan overtredingen die 

gemeld worden door buren, uitbaters van handelszaken, bevoegde diensten van De 

Lijn, enzovoort. 

 
Respect en verdraagzaamheid 
In onze school bouwen we samen aan een open leefgemeenschap, waarin we respect,  
pluralisme, verdraagzaamheid en solidariteit voorop stellen. 
 

 Je bent steeds beleefd en je hanteert de juiste omgangsvormen. Je gaat op een 

respectvolle manier om met alle personen die betrokken zijn bij het schoolgebeuren 

of de schoolomgeving: ouders, leerkrachten, coördinatoren, de directeur, 

ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel, medeleerlingen, buurtbewoners, 

handelaars, enzovoort. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een respectvolle 

wereld. Het spreekt voor zich dat we dit ook van jou verwachten. 

 Uit respect voor andersdenkenden vermijd je opvallende uiterlijke kentekens of 

uitingen van je geloofsovertuiging. 

 

Respect naar medeleerlingen houdt in dat er niet gepest wordt in of buiten de school. 

Pestgedrag, wilde spelletjes, racisme, cyberpesten, ongewenste seksuele uitingen of 

handelingen, bedreigingen, manipulatief gedrag, diefstal, vandalisme en geweld worden door 

de school beschouwd als ernstige overtredingen en zullen gesanctioneerd worden. 

Pestgedrag melden is verplicht. Je kan hiervoor terecht bij je leerkrachten, je klastitularis, 

de leerlingbegeleider of de gedragscoach. 
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11. MIDDAGPAUZE 
 

 Van 12:05 tot 12:55 u voor de eerste graad van campus Waterbaan en eerste, tweede 

en derde graad van campus Rochus 

 Van 12:55 tot 13:45 voor de tweede en derde graad van campus Waterbaan 

 Uitzondering: op woensdag van 12:05 tot 12:30 u voor leerlingen van Verzorging-

Voeding indien les op woensdag namiddag. 

 

11.1. Je blijft op school tijdens de middagpauze 
 
CAMPUS WATERBAAN: 

 in het begin van het schooljaar of bij de inschrijving kunnen je ouders je inschrijven om 

op school te blijven eten tijdens de middagpauze.  Je krijgt dan geen toestemming om 

de school te verlaten, ook niet om een broodje te gaan kopen. 

 Ter controle voor je ouders komt er steeds een stempeltje in je agenda als je op school 

blijft eten. 

 Indien je UITZONDERLIJK niet op school blijft eten, melden je ouders dit via een nota in 

je agenda. Zonder nota verlaat je de school niet! 

 Als je een bijles of een inhaaltoets hebt, krijg je geen toestemming om tijdens de 

middagpauze de school te verlaten, ook niet om een broodje te gaan kopen of als je al 

snel klaar bent met je inhaaltoets. Zorg er dus voor dat je een lunchpakket bij hebt. 

 In Campus Waterbaan is tijdens de middagpauze de mogelijkheid tot “vrije studie” en 

schaken. 

 
CAMPUS ROCHUS: 

 Alle leerlingen van de eerste graad blijven in school eten tijdens de middagpauze. 

 Ter controle voor je ouders komt er steeds een stempeltje in je agenda als je op school 

blijft eten. 

 Laat andere leerlingen geen lunch brengen. Je kan een broodje bestellen via de school. 

 Wil je toch thuis eten? Haal dan een papier op het secretariaat en laat het tekenen door 

je ouders. Ook de leerlingen van de 2e en de 3e graad hebben dit papier nodig om buiten 

te eten. 

 

11.2. Je luncht buiten de school tijdens de middagpauze 
 
CAMPUS WATERBAAN: 

 Van 12:40 tot 12:53 u is de schoolpoort open voor de eerste graad. Je bent ten laatste 

om 12:52 u opnieuw op school. Dan gaan de deur en poort onherroepelijk dicht. 
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 Van 13:30 tot 13:43 u is de schoolpoort open voor de tweede en derde graad. Je bent 

ten laatste om 13:42 u opnieuw op school. Dan gaan de deur en poort onherroepelijk 

dicht. 

 Als je te laat bent gebruik je de ingang van de Waterbaan en meld je je aan bij het 

secretariaat. 

 
CAMPUS ROCHUS: 

 Van 12:40 tot 12:53 u is de schoolpoort open. Je bent ten laatste om 12:52 u opnieuw 

op school. Dan gaan de poort onherroepelijk dicht. 

 Op woensdagmiddag is de schoolpoort open van 12:15 tot 12:28 u. Je bent ten laatste 

om 12:27 u opnieuw op school. Dan gaat de poort onherroepelijk dicht. 

 
Wat kan niet? 

 Rondhangen aan de schoolpoort of in de omgeving (o.a. Herentalsebaan, omliggende 

straten en winkels), overlast veroorzaken (bv. lunchen in het wassalon, de Arenaweide, 

het park, portieken van huizen enz.), op café gaan, gaan winkelen in de stad, enz. is uit 

den boze.  

 Als je zonder toestemming of door fraude de school verlaat, word je als ongewettigd 

afwezig beschouwd.  

 Indien je reeds 3x te laat bent gekomen na de middagpauze blijf je voor de rest van het 

schooljaar verplicht in school eten. 

Indien je in één van bovenstaande situaties schade veroorzaakt of betrokken bent bij een 
ongeval, dan is dit niet gedekt door de schoolverzekering. Verder kan de school je voor een 
bepaalde periode verplichten om in de middagstudie te blijven. 
 

11.3. Studeren tijdens de middagpauze 
 

Op de Campus Waterbaan is er tijdens de middagpauze mogelijkheid tot “vrije studie”. Tijdens 
de vrije studie ben je uitsluitend bezig met je schoolwerk, er mag niet gepraat of gespeeld 
worden. Indien je je niet aan deze voorwaarden houdt, wordt je de toegang tot de studie 
ontzegd. 
Op de Campus Rochus kan tijdens de middagpauze, mits toestemming, gebruik gemaakt 
worden van de computers in de blauwe zaal. 
 
 
 
 
 



 

23 
 

12. GSM, MUZIEK- EN ELEKTRONISCHE 
TOESTELLEN 

 

 No phone zone: in de lokalen en in de gangen gebruik je geen gsm of andere 

elektronische apparatuur. In de gebouwen zet je je gsm dus uit en je bergt hem op in je 

boekentas! M.a.w. niet in je broekzak of jaszak! 

 Campus Waterbaan:  

- 1e graad (1e en 2e leerjaar): het is overal verboden de GSM te gebruiken, ook op de 

speelplaats. Bij het niet naleven van deze regel wordt de GSM door de leerkracht in 

bewaring genomen. De leerling kan deze op het einde van de lesdag terug ophalen 

op het secretariaat. Vanaf de derde overtreding zullen de ouders gecontacteerd 

worden om het GSM-toestel op te halen in de school.  

- 2e en 3e graad: hoofdtelefoons en oortjes om muziek te luisteren zijn enkel 

toegelaten op de speelplaats en in de studie. Telefoneren is niet toegelaten. 

 Campus Rochus: hoofdtelefoons en oortjes om muziek te luisteren zijn enkel toegelaten 

op de speelplaats en op de Campus Waterbaan vanaf het 3e jaar ook in de studie. 

 Je mag in de klas, op de speelplaats of tijdens schoolactiviteiten niet telefoneren, geen 

foto’s nemen en niet filmen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van iemand 

van het schoolteam werd verleend. Selfies nemen of je medeleerlingen fotograferen of 

filmen kan dus niet! 

 Je laadt je gsm, mp3-speler of tablet in geen geval op in de lokalen. 

 Bij vaststelling van misbruik in welke vorm dan ook kan je gsm (met simkaart) of andere 

elektronische apparatuur voor een bepaalde tijd afgenomen worden. Elke overtreding 

of inbeslagname wordt vermeld in je agenda. 

 De school is nooit verantwoordelijk in geval van diefstal, verlies of schade. 

 

13. BEELD- EN GELUIDSOPNAMES 
 

De school kan beelden en geluidsopnames van leerlingen gebruiken voor brochures, 
folders, de website van de school, filmpjes… 
We maken een verschil tussen 2 soorten opnames: 

 Gerichte opnames: dit zijn opnames waarin je een leerling duidelijk kan herkennen of  

waarin een leerling poseert. Voorbeelden zijn de klasfoto of een individuele foto. Onze 

school vraagt altijd jouw toestemming om zulke opnames te maken en te gebruiken. 

 Niet gerichte opnames: dit zijn algemene, spontane, niet geposeerde sfeeropnames van 

een groep leerlingen zonder dat daaruit één of enkele leerlingen worden uitgelicht. 

Voorbeelden zijn een foto van de klas tijdens een wandeling, les of activiteit. Onze 

school vraagt geen toestemming om deze beelden te gebruiken. Wil jij en/of willen je 

ouders niet dat de school deze beelden gebruikt? Dan moeten je ouders dit schriftelijk 

mee te delen aan de directie bij het begin van ieder schooljaar. 
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 We willen niet alleen de privacy van de leerlingen beschermen, maar ook die van de 

leerkrachten en medewerkers van onze school. Het maken van opnames en 

beeldopnames door leerlingen is niet toegelaten. 

 

14. BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID, 
GEZONDHEID EN HYGIËNE 

 
De school investeert zowel in een krachtige leeromgeving als in een gezonde leefomgeving. We 
vinden het belangrijk dat deze twee aspecten samengaan. We willen iedereen optimale kansen 
geven in een veilige en gezonde leer- en leefomgeving.  
 

14.1. Roken, drugs, alcohol, gokken, wapens 
 

 In en rond de school geldt een rookverbod voor leerlingen, personeel, ouders en 

bezoekers. Dit is eveneens van kracht tijdens buitenschoolse activiteiten, je kan dan op 

kosten van je ouders naar huis gestuurd worden. Ook elektronische sigaretten vallen 

onder het rookverbod. Overtredingen zullen gesanctioneerd worden. 

 Het gebruik of verstrekken van drugs, alcohol en andere verslavende middelen is ten 

strengste verboden in de school, in de onmiddellijke omgeving van de school en tijdens 

verplaatsingen van en naar school, evenals tijdens elke activiteit georganiseerd door de 

school.  

 Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, wedden, enz.) is 

verboden op school.  

 Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar school te 

nemen. Bij overtreding van de regels, verwittigt de school je ouders en de politie.  

 
Als een personeelslid van de school vermoedt dat je onder invloed bent tijdens de lessen, 
zal dit onmiddellijk aan de leerlingenbegeleiding/gedragscoach worden gemeld en zal je uit 
de les gezet worden. Je ouders worden op de hoogte gebracht en in overleg wordt er een 
sanctie bepaald. De school kan een onaangekondigde controle organiseren in een klas of 
klasgroep. Dat gebeurt in overleg met de politie. 
Als je betrapt wordt op middelengebruik, dealen of wapenbezit worden je ouders en de 
politie op de hoogte gebracht. De politie maakt een proces-verbaal op. De school start de 
tuchtprocedure op, met mogelijk een definitieve verwijdering van de school tot gevolg. In 
specifieke gevallen werken we met een “drugscontract”; hierin beschrijven we aan welke 
afspraken je je moet houden om op school te blijven. Alle betrokken partijen ondertekenen 
dit contract. 

 
Wie wil stoppen met roken of wie kampt met andere verslavingen, kan steeds terecht bij 
de leerlingenbegeleiding of het CLB voor een gesprek of voor doorverwijzing naar 
gespecialiseerde hulp. 
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14.2. Geneesmiddelen 
 

De school dient geen geneesmiddelen, ook geen pijnstillers,  toe aan leerlingen tenzij dit op 
voorhand en schriftelijk wordt gemotiveerd door de ouders. 

 Je bent onwel: meld je aan op het secretariaat, enkel mits toestemming van je 

ouders/verantwoordelijke mag je de school verlaten. 

 Indien de school medicatie op voorschrift van de dokter moet bewaren en/of de inname 

ervan opvolgen, dient het “Aanvraagformulier medicijngebruik op school” door ouders 

en dokter ingevuld te worden. 

 De leerling blijft medeverantwoordelijk over de afspraken gemaakt in functie van de 

inname van de medicijnen. 

 De school mag geen medische handelingen (bv. een inspuiting) stellen. 

 

14.3. Hygiëne en verzorgde, aangepaste kledij 
 
In een schoolse context past een goede persoonlijke hygiëne en  schoolse kledij. Ook 

stages, (meerdaagse) uitstappen, GWP, … behoren hiertoe. We verwachten dat je netjes en 
verzorgd naar school komt. Niemand houdt van vieze geurtjes! Ook om hygiënische redenen 
en omwille van je eigen veiligheid én die van anderen zijn er regels wat betreft kledij.  
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de 
bedoeling zijn te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te 
belemmeren. 
 

 Je besteedt dagelijks aandacht aan je persoonlijke hygiëne. Je handen wassen na 

toiletbezoek is verplicht. 

 Je draagt verzorgde en propere kledij.  

 Symbolen of tekenen van religieuze (bv. hoofddoek, kruisje, patka…), culturele, politieke 

of sportieve overtuiging (bv. T-shirts, trainingsvest of –broek van sportclubs), zijn niet 

toegelaten op school en tijdens schoolse activiteiten. 

 Handschoenen, petjes, mutsen, hoofddoeken of andere hoofddeksels zijn verboden, 

ook bij uitstappen. Je zet ze dan ook af voor je de school  betreedt, d.w.z. vanaf de poort 

en de voordeur. Bij temperaturen minder dan 5°C. zijn een muts en handschoenen 

toegelaten. Ook dan zet je je muts af bij het betreden van de gebouwen. 

 Het schoolteam kan op elk moment beslissen of een nieuwe modetrend of rage al dan 

niet past in onze school. Jij en je ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte 

gebracht. 

 Om veiligheidsredenen draag je geen (teen)slippers, maar schoenen waarin je hiel 

vastzit, bijvoorbeeld door een riempje.  

 Je komt nooit in sportkledij naar school, ook niet als je die dag lessen L.O. hebt of bij 

uitstappen. Een trainingsbroek of joggingbroek is enkel toegelaten tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding zelf en de sportdag. 
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 “Strandkleding”, korte rokjes of shorts, korte topjes, diep uitgesneden kleding en rokken 

langer dan de enkels zijn niet toegelaten. 

 Tijdens sommige lessen is er specifieke kledij vereist en zijn er regels i.v.m. hygiëne. De 

leerkrachten maken hierover bij het begin van het schooljaar concrete afspraken. Het 

is noodzakelijk om voor deze lessen steeds in orde te zijn met de juiste voorschriften. 

 Indien je kleding niet conform deze regels is, word je naar huis gestuurd om aangepaste 

kleding aan te trekken. 

 

14.4. Gezonde pauzes 
 

Onze school wil een gezonde school zijn. We willen dan ook alle leerlingen aanzetten tot een 
gezonde levenshouding. Dit wil zeggen: voldoende beweging, gezonde voeding, voldoende 
slaap en een goed evenwicht tussen schoolwerk en ontspanning.  

 

 Wil je iets eten tijdens de pauze, dan doe je dit enkel op de speelplaats en tijdens de 

middagstudie. Je eet niet in de lokalen en de gangen! 

 Kies voor gezonde tussendoortjes tijdens je pauze.  Hiermee bedoelen we o.a. fruit of 

groenten.  Snacks zoals gang, chocoladerepen en andere calorierijke snacks zijn niet 

gezond en zien we daarom liever niet op school. 

 Graankoeken, rijstwafels of andere gezonde tussendoortjes mogen meegebracht 

worden in een goed afsluitbaar doosje of brooddoos zodat we met zijn allen helpen om 

de afvalberg zo klein mogelijk te houden.  Op deze manier blijft onze speelplaats netjes 

en proper. 

 Voorzie een lunchpakket. Dit is gezonder dan een broodje uit een broodjeszaak of 

voorverpakte voeding. Bovendien is het een stuk goedkoper. 

 Water en thee krijgen de absolute voorkeur! Frisdranken en andere gesuikerde dranken 

zijn dan ook niet welkom op school. Met of zonder prik, van de kraan of uit de fles: 

water is de beste dorstlesser, fris en zonder calorieën. 

 Sport- en energiedranken zijn absoluut verboden. 

 Water drinken in de klas is toegelaten mits toestemming van de leerkracht. In de 

computerlokalen en gangen is drinken absoluut niet toegestaan. 

 

14.5. Toiletbezoek 
 

Je kan de sanitaire voorzieningen alleen tijdens de pauzes gebruiken, behalve in bijzondere 
situaties en met de toestemming van de leerkracht. Tijdens een leswissel heb je geen tijd om 
naar het toilet te gaan. Indien je moeilijkheden ondervindt om twee lesuren te overbruggen, 
geef je een briefje van de dokter af aan de leerlingenbegeleider. 
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Toiletten zijn geen overdekte speelplaatsen of vergaderzalen. Je moet er niet langer blijven 
dan nodig. Je wast je handen na je toiletbezoek en houdt de toiletten netjes. Niemand zit 
graag op een smerig toilet en niemand maakt graag vuile toiletten schoon!  

 

14.6. Boekentassen, boekentasrekken en lockers 
 

 Draag altijd zorg voor je geleende boeken. Geef ze een beschermende kaft en draag ze 

mee in een degelijke boekentas die je kan sluiten (hier moeten minimum 2 A4 kaften in 

kunnen en je boekentas moet dicht kunnen). Een handtas met rits is toegelaten, zonder 

rits niet! Ook een pennenzak is noodzakelijk, plastieken zakjes of verpakkingstasjes 

mogen niet gebruikt worden. 

 Campus Rochus: op de speelplaats zijn boekentasrekken voorzien waarin je je boekentas 

of sporttas netjes kan wegzetten. Je gebruikt hiervoor nooit de gangen of de rekken in 

de gangen. Je draagt zelf zorg voor je materiaal, de school is in geen geval 

verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. Je kan op deze campus ook gebruik 

maken van lockers om je materiaal op te bergen. 

 

14.7. Diefstal, beschadiging en vandalisme 
Op school heb je geen waardevolle voorwerpen nodig. De school neemt geen 

voorwerpen in bewaring en is niet verantwoordelijk voor eigendommen die je van 

thuis meebrengt. Laat waardevolle voorwerpen dus best thuis en laat je persoonlijke 

bezittingen nooit onbewaakt achter. Wees ook steeds discreet over de hoeveelheid geld die je 

op zak hebt. 

 

Het is belangrijk dat we allemaal op een zorgzame manier met het schoolgebouw en de 

materialen omgaan. Ook met materiaal van anderen spring je op een zorgzame en respectvolle 

manier om. Diefstal, beschadiging en vandalisme worden zeker gestraft en zijn steeds ten laste 

van de verantwoordelijke leerling. Bij beschadiging van bv. brillen of kleding ten gevolge van 

agressieve spelletjes vervalt dan ook de terugbetaling van de verzekering. Ook diefstal van gsm 

of tablet valt binnen je eigen verantwoordelijkheid. 

 

14.8. Camerabewaking 
 

Op diverse plaatsen op school (ingangen/uitgangen/speelplaats) werd camerabewaking 

geïnstalleerd om de veiligheid te bevorderen. Via de camera’s kan er heel nauwlettend 

worden op toegezien wie de school binnenkomt of verlaat. Alle verplichtingen omtrent 

privacywetgeving worden nauwlettend opgevolgd. 

 



 

28 
 

14.9. Verzekering 
 

De schoolverzekering vergoedt niet alles. 

 Kom langs de kortste weg naar school. Volg die ook als je naar huis gaat. Alleen 
dan ben je gedekt door de verzekering bij een mogelijk ongeval. 

 Je bent verzekerd tegen lichamelijke letsels veroorzaakt in de school, bij 
opdrachten die tijdens de lesuren en onder begeleiding buiten het schoolgebouw  
worden uitgevoerd en op weg naar en terug van de school. De school kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade, b.v. diefstal van of 
beschadigingen aan fietsen, kleding, bril of gsm/tablet … 

 Bij een ongeval of ziekte mag een leerling NIET  vervoerd worden door een 
personeelslid of door de  directie. 

 Letsels die zijn veroorzaakt door bestaande medische problemen vallen NIET 
onder de schoolverzekering. 

 Bij ongevallen met bromfietsen of ander gemotoriseerd vervoer dekt de 
schoolverzekering GEEN enkele schade. 
 

Voorkom problemen door voorzichtig te zijn en respect te hebben voor het materiaal van de 
anderen en wees attent voor je eigen materiaal. 

 

14.10. Werkplaatsreglementen 
 

In sommige lokalen ( b.v. labo, de keuken, de praktijklokalen, de ICT-lokalen en de sportzaal) 
gelden omwille van de veiligheid specifieke regels.  
 

14.11. Duurzaamheid en milieu 

14.11.1. Milieu- en afvalbeleid 

 

We zijn een milieuvriendelijke school en vragen dan ook om alles wat afval geeft 
thuis te laten. Gebruik een brooddoos i.p.v. aluminiumfolie, plastic zakje enz. om 
je boterhammen te verpakken. Gebruik een hervulbare drinkbus i.p.v. blikjes, 

brikverpakking, petflesjes enz. 
Kauwgom, voorverpakte snacks, zonnebloempitten, pinda’s in dop en andere versnaperingen 
zorgen voor veel afval en zijn dan ook verboden in heel de school, ook op de speelplaats. 
 
Afval hoort thuis in de vuilnisbak. Houd de school en de buurt afvalvrij en sorteer je afval door 
de juiste vuilnisbakken te gebruiken. 

 

 Blauwe container: papier (proper papier, geen zilverpapier, geen gebruikte 

zakdoekjes). 

 Rode container: PMD (plastic drankflessen, drankkartons, blikjes). 

 Grijze container: restafval. 
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 Groene container: voedselresten 

Tijdens de strafstudie kan je ingezet worden voor gemeenschapsdienst zoals de speelplaats 
netjes maken. 
Hoe properder je de speelplaats houdt, hoe minder werk het is om de speelplaats proper te 
maken. En vergeet niet: ook buurtbewoners houden van een nette straat! 
 

14.11.2. Mobiliteit 

 

De school is vlot te bereiken met het openbaar vervoer. We vragen aan ouders om leerlingen 
niet met de auto naar school te brengen. Zo houden we onze buurt proper en veilig. 

 

14.11.3. Fietsen en gemotoriseerde voertuigen 

 

Je stationeert je fiets of brommer – op slot en liefst vast aan een fietsenrek – in de daarvoor 
gereserveerde ruimte. Stap af aan de stoep. Brommers leggen hun motor stil vanaf de schoolpoort.

Opgelet als je met de auto naar school komt. Het is betalend parkeren in de wijde 
schoolomgeving! 
De school is nooit verantwoordelijk voor schade of diefstal. 

 
 

14.12. Algemene veiligheid en evacuatie 
 

 Je hangt niet rond in de gangen. Tijdens lestijd mag een leerling alleen met een 

Gangpas/briefje door de school lopen. Zonder gangpasje/briefje -> geen toegang tot de 

gang. 

 Tijdens de pauzes is geen enkele leerling in een klas, gang of refter toegelaten. Jij dus 

ook niet. Enkel met een geldige reden en met een gangpasje kan je je aanmelden aan 

het secretariaat. 

 Je blokkeert geen doorgangen. 

 Op weg van en naar school en tijdens verplaatsingen houd je je aan de verkeersregels. 

 Het brandalarm wordt in onze school gegeven door een langdurige sirene. Minstens 

tweemaal per schooljaar wordt er een evacuatieoefening gehouden. In de lokalen en 

de gangen hangt een plan, met evacuatiewegen, en volledige de veiligheidsbrochure 

vind je terug op Smartschool. Het is belangrijk dat je dit vooraf bekijkt om het correct 

te kunnen uitvoeren.  
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15. WAT ALS JE DE REGELS OVERTREEDT? 

15.1. Maatwerk en teamwerk 

Op school word je nauwgezet opgevolgd. Niet alleen je leerprestatie en leerproces, maar ook 

je leerhouding en gedrag worden in kaart gebracht. We gebruiken hiervoor het 

leerlingvolgsysteem in Smartschool. 

Wanneer je de schoolregels overtreedt, kan de school (eender welk personeelslid van de 

school) maatregelen treffen. Het doel van deze maatregelen is steeds om jou terug op het 

juiste spoor te krijgen. We houden daarbij rekening met je individuele kenmerken en zoeken 

zo naar een maatregel die het best zal leiden tot het gewenste gedrag. We vinden het 

belangrijk om je ouders hierbij te betrekken. Alle betrokkenen dragen immers een gedeelde 

verantwoordelijkheid in het onderwijsproces. 

Wanneer je hardleers blijkt te zijn, wanneer je de veiligheid of leerkansen van anderen in het 

gedrang brengt of wanneer jij en/of je ouders weigeren in te gaan op de 

begeleidingsvoorstellen, kan de school genoodzaakt zijn om een tuchtprocedure op te starten 

met een eventuele verwijdering uit de school tot gevolg. 

Jij of je ouders kunnen enkel bezwaar aantekenen tegen een tuchtmaatregel. Meer hierover 

kan je lezen in het algemeen schoolreglement. Alle andere maatregelen vallen onder de 

autonomie van de school. Bij inschrijving en telkens bij het begin van het schooljaar verklaren jij 

en je ouders je akkoord met het schoolreglement en erkennen jullie daarmee het belang van 

goede afspraken om te kunnen samenleven en samenwerken in onze school. 

 

15.2. Negatief gedrag op school 
 

Onze school koos ervoor om een nieuw beleid toe te passen waarin een consequent 

evenwicht bestaat tussen grensoverschrijdend gedrag en de aanpak ervan door de school. We 

gebruiken hiervoor het 4-lademodel. 

Het doel van het model is om  

 een consequente aanpak van overtredingen mogelijk te maken die door alle 

betrokkenen als rechtvaardig wordt ervaren, 

 voldoende ruimte te geven voor een individuele aanpak, 

 gewenst gedrag aan te leren en aan te moedigen, 

 te erkennen dat fouten maken bij het leren hoort. 
 

Het 4-lademodel werkt op basis van 2 beoordelingscriteria: 

 Wat is de ernst van de overtreding?  Ernstig of storend. 

 Wat is de frequentie?  Eénmalig of herhaaldelijk.  
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Hierdoor krijgen we vier categorieën (vier lades) van overtredingen, die elk aangeduid worden 

met een kleur.  Om het ongewenste gedrag bij te sturen hanteren we voor elke lade een 

specifieke aanpak. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geel: éénmalig maar ernstig 
Bij dergelijke overtredingen zal de school in eerste instantie een duidelijk signaal naar 
de buitenwereld geven om te tonen dat ze de situatie heel ernstig neemt. We zoeken 
naar een straf die het best aansluit bij de overtreding die je begaan hebt. 

 
Rood: herhaaldelijk ernstig  
Hier is het belangrijk om twee boodschappen te geven. Omdat het hier over ernstige 
overtredingen gaat, zal de school enerzijds een duidelijk signaal geven aan de 
buitenwereld, net zoals in de vorige categorie. Anderzijds zijn er bij deze categorie 
vaak slachtoffers in het spel en die mogen we niet in de kou laten staan. Samen met 
alle betrokkenen starten we een herstelgericht proces op dat voor iedereen 
aanvaardbaar is en waardoor het schoolleven met de overtreder hervat kan worden. 
 
Groen: éénmalig en storend 
Hier volstaat een korte opmerking of een verwijzing naar de afspraken. Aangezien 
iedereen fouten kan maken, is het belangrijk om soms krediet te geven. We rekenen 
er wel op dat je je na deze herinnering aan de afspraken zal houden. 
 
Blauw: herhaaldelijk storend  
De overtreding is een slechte gewoonte geworden. Deze categorie vormt de grootste 
zorg van leerkrachten. De feiten zijn niet ernstig, maar wel érg en storend voor 
anderen. 

Een methodiek om 
Gewenst gedrag op 
School aan te leren 
en ongewenste 
gedragingen te 
voorkomen of af te 
leren. 
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Hier pakken we de overtreding aan op maat van de leerling en richten we ons op het 
aanleren van gewenst gedrag. Deze aanpak vraagt een engagement van alle 
betrokkenen: van de school, van je ouders en zeker ook van jou. 

 
 

16. BEGELEIDING EN ZORG 
 

Vlotten je studies niet zo best, krijg je veel aantekeningen van leerkrachten, word je gepest, is 
er thuis iets aan de hand waardoor je met je gedachten elders zit,…? Dan zijn er veel mensen 
die voor je klaar staan.  
Indien je problemen ondervindt bij een vak, is de vakleerkracht je eerste aanspreekpunt. We 
willen op school de dialoog tussen leerkracht en leerling aanmoedigen. Wanneer dit niet lukt 
of wanneer je kampt met andere problemen, zijn er nog heel wat mogelijkheden. 
 

16.1. De klastitularis als coach 
 
Elke leerling heeft een leerlingencoach! Je leerlingencoach volgt je van nabij op. Hij/zij 

verzamelt het hele jaar door alle relevante informatie over je leer- en ontwikkelingsproces. Je 
kan daarom steeds bij hem/haar terecht met vragen of problemen over je studie of je 
persoonlijke situatie.  
Klascoaches pakken ook mogelijke problemen in de klas aan. Blijf dus niet te lang zitten met 
problemen of vragen. Indien nodig overleggen ze met andere leerkrachten, 
leerlingenbegeleiding, directie of nemen ze contact op met je ouders. 

 

16.2. De klassenraad 
 

Tijdens een klassenraad overleggen je leerkrachten met elkaar. Ze bespreken je leerprestaties, 
je leerhouding, je gedrag en de factoren die hierop een invloed hebben. De klassenraad kan 
advies geven tot remediëring van je studieresultaten of bijsturing van je gedrag onder de vorm 
van een studiebegeleidingsplan, een remediëringsplan, een contract, bijlessen, inhaallessen, 
enzovoort. Afhankelijk van je individuele noden bepalen ze welke remediëring of begeleiding 
voor jou het best gepast is. Door de remediërings- of begeleidingsvoorstellen van de 
klassenraad op te volgen, verhoog je je slaagkansen. 
Belangrijke vaststellingen van de klassenraad worden aan je ouders gemeld via je rapport, via 
de ouderavond, via telefonisch contact en/of feedbackgesprekken. 

 

16.3. Leerlingenbegeleiding 
 

De leerlingenbegeleiders hebben ervaring in het aanpakken van studieproblemen en/of 
emotionele zorgen. In samenwerking met het CLB draagt de leerlingenbegeleiding zorg voor 
leerlingen die het om welke reden dan ook iets moeilijker hebben.  
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CAMPUS WATERBAAN: 
 Gedragscoach: Mr. Zagers 

03 292 66 76, via Smartschool of via alain.zagers@so.antwerpen.be 

 leerlingenbegeleiders Mevr. Pellens (1e graad), Mevr. Verbeeck (2e graad) en Mevr. 
Francis (3e graad) zijn te bereiken op het nummer 03 292 66 70, via Smartschool of via 
marina.pellens@so.antwerpen.be , britt.verbeeck@so.antwerpen.be en 
stefanie.francis@so.antwerpen.be 

 
CAMPUS ROCHUS: 

 Gedragscoach: Mevr. Dils 
03 283 32 68, via Smartschool of via nancy.dils@so.antwerpen.be 

 Leerlingenbegeleider Mevr. Van Otten is te bereiken op het nummer 03 283 32 60, via 
Smartschool of via martine.vanotten@so.antwerpen.be 

 
Je kan op school bij de leerlingenbegeleiding en/of gedragscoach terecht voor 

 socio-emotionele begeleiding, 

 studiekeuze- en leerloopbaanbegeleiding (snuffelstages, toekomstgesprekken, 

infobrochures, …), 

 de opvolging van sancties en begeleidingsvoorstellen, 

 gedragsproblemen, pesten, …, 

 contact met het CLB 

 

16.4. Het CLB-anker van de school 
 

Onze school werkt samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het 
CLB-anker van de school is Inge Dens (campus Waterbaan) en Lieselotte Van den Mooter 
(campus Rochus). Ze zijn op bepaalde dagen aanwezig in school. Voor een gesprek maak je best 
een afspraak. Dit kan via Smartschool of via het nummer 03 206 13 11. 
 
Meer informatie over de werking van het CLB vind je op de volgende website 
https://www.stedelijkonderwijs.be/clb/ en  in het algemeen schoolreglement. 
 
 

17. EVALUATIE 
 

Waarom evalueren we? 
Evaluatie heeft enerzijds een beoordelende functie. Decretaal is vastgelegd wat je op een 
bepaald punt binnen je onderwijsloopbaan moeten kennen en kunnen. Dit noemen we de 
eindtermen. Ze zijn per studierichting, per vak en per graad gebundeld in de vorm van 
leerplannen. Ons onderwijs en dus ook onze evaluatie is gebonden aan deze leerplannen en 
eindtermen. Evaluatie is met andere woorden het middel waarmee de school kan nagaan of je 
de eindtermen ook daadwerkelijk bereikt en daardoor recht hebt op een bepaalde kwalificatie.  

 

file://///10.13.125.238/Mac-opslag/Martine/brochure/alain.zagers@so.antwerpen.be
mailto:marina.pellens@so.antwerpen.be
file:///C:/Users/so20559/Dropbox/stefanie.francis@so.antwerpen.be
mailto:nancy.dils@so.antwerpen.be
mailto:martine.vanotten@so.antwerpen.be
https://www.stedelijkonderwijs.be/clb/
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Anderzijds heeft evaluatie ook een begeleidende en bijsturende functie. Evaluatie verschaft 
immers heel wat informatie over hoe je leerproces verloopt: waar je extra ondersteuning nodig 
hebt, waar je uitgedaagd moet worden, welke linken je al kan leggen, op welke manier je met 
de leerstof omgaat, hoe je de leerstof toepast, waar er nog uitgediept moet worden, enzovoort. 
Al deze informatie zorgt ervoor dat je meer verantwoordelijkheid kan opnemen en zo mede-
eigenaar kan worden van je leerproces.  

 
Verder heeft evaluatie ook een oriënterende functie. Op basis van de beschikbare gegevens kan 
het schoolteam doordachte uitspraken doen en advies geven over je leerloopbaan en 
studiekeuze.  
 

17.1. Rapportering 

17.1.1. Studievorderingen 

Je rapport is het verslag van de evaluaties en de bevindingen van je leerkrachten. De vakken en 
deelvaardigheden die worden geëvalueerd, staan op je rapport vermeld.  
Jij en je ouders krijgen permanente inzage in het online-puntenboekje van de leerkrachten, 
waardoor je op ieder moment de behaalde resultaten kan raadplegen. Uiteraard kan je enkel 
je eigen resultaten zien.  
Naast het gebruik van het online-puntenboekje worden ook de gewone rapporten uitgereikt. 
Per schooljaar zijn er drie of vier rapporten voor dagelijks werk en 2, 3 of 4 examenrapporten 
(afhankelijk van het leerjaar en de graad waar je in zit). Je klastitularis of -coach bepaalt 
wanneer je je rapport terug inlevert. 
De leerlingen van de 2e en de 3e graad van campus Rochus ontvangen bij elk rapport ook een 
SODA-rapport. De leerlingen van de 1e graad van campus Rochus gebruiken ClassDojo. 
 

17.1.2. Begeleidings- en remediëringsvoorstellen  

Via de vak commentaren op je rapport ontvang je feedback over je leerprestaties. Wat kan je 
al? Wat lukt minder goed? Wat moet je doen om dit bij te sturen?  
Je vindt op je rapport eveneens een advies van de klassenraad. Tijdens de klassenraad 
bespreken je leerkrachten je studieresultaten, je leerhouding, je gedrag en eventueel de 
factoren die hierop een invloed uitoefenen. Ze geven je advies over de vakken die extra 
aandacht verdienen en over hoe je je zwakke punten kan wegwerken. De klassenraad geeft 
eveneens advies over je studiekeuze en leerloopbaan. 
Verder krijgen jij en je ouders informatie over de nodige begeleiding en remediëring via de 
ouderavond of door contact met een leerkracht, je klastitularis, de leerlingenbegeleiding of de 
directie. Dit contact kan verlopen via Smartschool of via telefoon, brief of mail. 
 

17.1.3. Examenplanning en examenreglement 

De begin- en einddatum van de examenperiodes (schriftelijk en/of mondeling) kan je terugvinden op de 

jaarkalender in Smartschool. De laatste week van augustus moet je beschikbaar zijn om eventuele 
herexamens of evaluatietoetsen af te leggen. 
Vóór iedere examenreeks lees je best nog eens het examenreglement door. Het volledige 
reglement hangt op het prikbord bij het secretariaat en is terug te vinden op Smartschool.
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17.2. Deliberatie  en motivering attestering 
 

Zie algemeen schoolreglement Secundair Onderwijs van het  Stedelijk Onderwijs 
 https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-
2020_def.pdf 

17.3. Gemeenschapsinspectie 
 

Agenda en schriften, mappen of werkboeken moeten steeds met de nodige zorg bijgehouden 
worden. Elke toets of taak moet zorgvuldig bewaard worden. De directeur of een inspecteur 
kan ze op ieder moment opvragen. Voor het geldig verklaren van je getuigschrift controleert 
de Gemeenschapsinspectie al deze documenten. Ook die van jou kunnen opgevraagd 
worden! Je moet al je schriften, mappen, werkboeken, toetsen enz. steeds  MINIMUM 1 JAAR 
bewaren. 
 

18. TOT SLOT 
 

Het naleven van deze gedragsregels zal niet altijd gemakkelijk zijn. Soms zal je fouten begaan. 
Belangrijk is dat je die fouten inziet en ze tracht te vermijden. 
 
Je inschrijving in het Stedelijk Lyceum Waterbaan wordt beschouwd als een belofte om 
daadwerkelijk mee te helpen ons streefdoel te bereiken. 
 
Wij willen van onze school een blije school maken, waar iedereen zich behaaglijk voelt, waar 
iedereen graag naartoe komt en waar iedereen alle kansen op ontplooiing krijgt. 
 
Voorstellen die ons schoolleven aangenaam kunnen maken zijn steeds welkom. 
 
Een school heeft tot doel in de mate van het mogelijke alle jonge mensen een kans te bieden 
om hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen. 
Dit houdt o.a. in: 

 dat iedereen in deze school de anderen als mens tracht te benaderen en te 
respecteren zonder misbruik van ‘macht’ en met begrip voor menselijke tekorten 

 dat iedereen de reden van ons samenzijn in deze school voor ogen houdt, nl. 
 
WIJ ZIJN HIER OM TE LEREN. NIET ALLEEN IN DE BETEKENIS VAN ‘LEERSTOF VERWERKEN’. 
MAAR OOK IN DE BETEKENIS VAN ‘LEREN LEREN’ EN ‘LEREN MENS- ZIJN’.  DIT BETEKENT NIET: 
STEUNEN OP GEMAKKELIJKE EN POPULAIRE  VOOROORDELEN, MAAR PERSOONLIJK, KRITISCH 
EN GEFUNDEERD LEREN DENKEN. 

 
 
 

De directie : 
Chantal Martiny 

Mich Dobbeleir-Goddaert  

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf
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