
Bijlagen schoolreglement 2019-2020  
 
Bijlage 8.1 Studiereglement Lichamelijke opvoeding. 
 
Voor de les begint 

ê De leerkracht haalt de leerlingen op na het belsignaal op de recreatieruimte tenzij de leerlingen 
zelfstandig naar bv de sporthal van de Luchtbal moeten gaan. 

ê Je verzamelt, na het belsignaal op de afgesproken plaats. Daar wacht je tot de leerkracht de 
leerlingen binnenlaat; 

ê Je plaatst je boekentassen nooit onder de lavabo’s; 
ê Je houdt je kledij samen in de kleedkamer; 
ê Als je een extra-muros activiteit hebt, dan zorg je ervoor dat je op tijd op je bestemming bent. 

 
ê Tijdens de lessen 

Als je niet kan deelnemen aan de les zorg je voor:  
- of een schrijven van je ouders in je klasagenda (dit geldt slechts voor 1 les en kan maximaal 3x per 
jaar); 
- of het medisch attest voor de lessen LO en sportactiviteiten op school, ingevuld door een 
geneesheer.  Dit geldt ook voor Nederlandse leerlingen. Een exemplaar van dit attest krijg je begin 
september, bijkomende kopieën zijn te verkrijgen bij je leerkracht LO.  Problemen i.v.m. langdurige 
vrijstelling voor de lessen LO kunnen door de school ter controle worden voorgelegd aan de CLB-arts. 
 
Als je niet actief deelneemt aan de lessen LO, dan ben je aanwezig in de lesruimte en volg je de les.  
Je krijgt daarbij een zinvolle opdracht van de leerkracht LO: 
- je helpt actief mee in de les (scheidsrechteren, helpen, materiaal plaatsen); 
- je maakt een samenvatting of een tekstbespreking. 
 
Niet actief deelnemen aan de les kan betekenen dat de leerling de gemiste leerstof nadien via 
inhaallessen en/of inhaalproeven moet bijwerken. 
Voor examens LO gelden de regels uit het schoolreglement. 
 

ê Voorgeschreven kledij 
ê verplicht sportkledij naar keuze (geen danskledij); 
ê sportkousen, andere dan de welke je de rest van de dag aantrekt; 
ê sportschoenen met zuivere zolen, die geen strepen maken op de vloer; 
ê een eigen handdoek. 

 
Met gewone schoenen sport je nooit op de sportvloer; 
Lange haren worden samengebonden; 
Alle juwelen en sieraden worden, uit veiligheidsoverwegingen uitgelaten; Waardevolle voorwerpen 
worden in een doos in de turnzaal gelegd en niet in de kleedkamer achter gelaten. 
 

ê Algemene afspraken 
ê de les/sportzaal, mag je enkel verlaten na toelating van de leerkracht; 
ê de school is niet verantwoordelijk voor vergeten of verloren kledij, uurwerken of juwelen; 
ê bij eventuele ongevallen tijdens de les kan de schoolverzekering tussenkomen. In dat geval neem je 

contact op met het leerlingensecretariaat; 
ê een goede hygiëne is een onderdeel van het sporten; 
ê je sportkledij wordt na de les mee naar huis genomen en regelmatig gewassen; Laat geen sportkledij 

in de school liggen; 
ê lavabo’s kunnen steeds gebruikt worden; 
ê sportschoenen vergeten = sporten op je blote voeten in de zaal (je kan nadien je voeten wassen). 



 
ê Nota i.v.m. de evaluatie 

Bij het evalueren voor het vak LO wordt rekening gehouden met het naleven van deze regels en je 
houding tijdens de les zelf. 
40% van de punten staat op de prestatie (het “kunnen” uitvoeren, de proeven).  De andere 60% van 
de punten kan je verdienen door je inzet en medewerking tijdens de les (het “willen” uitvoeren, het 
dagelijks werk)!  Je hoeft dus geen atleet te zijn om goede punten te behalen, topsporter zijn is geen 
garantie voor het behalen van een denderende uitslag.  Fairplay, hulpvaardigheid en medewerking 
zijn voor ons zeker zo belangrijk! 
Ook het altijd in orde zijn is een positief element in je beoordeling.  Regelmatig je sportkledij 
vergeten vraagt om extra sancties!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.2 Afdelingsreglement Design en expo+ 
 

1. In de werkplaatsen en ateliers draag je verplicht de beroepskledij én de persoonlijke 
beschermingsmiddelen door de school aangeboden. 
 

2. Hoofddeksel en loshangend, lang kapsel zijn niet toegelaten in de werkplaatsen en ateliers.  
 

3. In het kader van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid is het gebruik van muziekdragers in de 
werkplaatsen en ateliers niet toegestaan. 
 

4. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; het lokaal wordt steeds opgeruimd én 
geveegd achtergelaten. 
 

5. Na iedere les worden de houtsnippers van de machines verwijderd. 
 

6. Wekelijks worden spoelbakken en werkvlakken grondig gepoetst. 
 

7. Schildergerief wordt na gebruik onmiddellijk uitgewassen en verfpotten worden afgesloten. 
 

8. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij. 
 

9. Je hebt respect voor het materiaal en de gereedschappen van je klasgenoten, andere leerlingen, je 
leerkrachten en de school. Je werkt mee aan een positieve samenwerking. 
 

10. Je springt zuinig om met alle materialen zoals verf, hout, papier, karton ... 
 

11. Gebruikte materialen worden gesorteerd en ordelijk weggeborgen. 
 

12. Afval wordt gerecycleerd. 
 

13. Je behandelt de werkstukken van je klasgenoten en andere leerlingen met de meeste zorg. 
 

14. Machines worden  alleen gebruikt onder begeleiding van een vakleerkracht, veiligheidsvoorschriften 
en veiligheidsinstructiekaarten moeten steeds worden nageleefd. Het gebruik van de paneelzaag is 
verboden voor leerlingen, het schietpistool is verboden onder 18 jaar. 
 

15. Je raadpleegt voor gebruik, steeds de VIK (veiligheidsinstructiekaart) die bij de machine hoort.  
 
16. De gebods- en verbodstekens (pictogrammen) worden nageleefd. 

 
17. Handgereedschappen worden in de aangewezen kasten opgeborgen en de kasten worden afgesloten. 

 
18. Het internet wordt enkel gebruikt als leerdoel, voor het bewaren of downloaden van schoolopdrachten 

wordt een USB-stick gebruikt. 
 

19. Leerlingen van het 6de en 7de jaar kunnen, enkel indien nodig, tijdens de pauzes  verder werken onder 
begeleiding van de vakleerkrachten. 

 
 
 
 
 



Bijlage 8.3 Afdelingsreglement Printmedia press en prepress. 
 

1. In de drukkerij draag je verplicht de beroepskledij én de persoonlijke beschermingsmiddelen door de 
school aangeboden. 
 

2. Hoofddeksel, loshangend lang kapsel, loshangende kledij (vb ceintuur) zijn niet toegestaan in de 
drukkerij. 
 

3. Je draagt géén ringen of kettingen aan de drukpers.  
 

4. In het kader van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid is het gebruik van muziekdragers in de 
drukkerij en de aangrenzende lokalen niet toegestaan. 
 

5. Je gebruikt je eigen locker in de drukkerij, daarin berg je al je persoonlijke spullen op. 
 

6. Het papiermagazijn en de brandvrije ruimte wordt enkel betreden onder begeleiding van, of met 
toestemming van een leerkracht. 
 

7. Draagbare computers zijn enkel toegestaan voor lesdoeleinden. 
 

8. Het internet wordt enkel gebruikt als leerdoel, voor het bewaren of downloaden van 
schoolopdrachten wordt een USB-stick gebruikt. 
 

9. Er wordt géén eigen software op de computers van de school gezet. 
 

10. In de klaslokalen en de drukkerij ben je altijd onder toezicht van een leerkracht. 
 

11. Niemand verlaat de klas zonder toestemming van de leerkracht. 
 

12. Machines worden enkel bediend onder toezicht van een bevoegd leerkracht, veiligheidsvoorschriften 
en veiligheidsinstructiekaarten moeten steeds worden toegepast. 
 

13. De gebods- en verbodstekens (pictogrammen) worden nageleefd. 
 

14. Er wordt ernstig en met de meeste omzichtigheid aan de machines gewerkt. 
 

15. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; klaslokalen, drukkerij en zeefdruk 
worden opgeruimd en geveegd achtergelaten. 
 

16. Je hebt respect voor het materiaal en de gereedschappen van je klasgenoten, andere leerlingen, je 
leerkrachten en de school. Je werkt mee aan een positieve samenwerking. 
 

17. Je behandelt de werkstukken van je klasgenoten en andere leerlingen met de meeste zorg. 
 

18. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij. 
 

19. Je springt zuinig om met alle materialen. 
 

20. Gebruikte materialen worden gesorteerd en ordelijk weggeborgen. 
 

21. Afval wordt gerecycleerd. 
 



 
Bijlage 8.4 Afdelingsreglement Haarzorg 
 

1. In het salon draag je verplicht je beroepskledij én persoonlijke beschermingsmiddelen door de school 
aangeboden. 
 

2. Je draagt ergonomisch schoeisel. 
 

3. Elke eerste praktijkles na de kerst- en paasvakantie moet je schort netjes gewassen zijn. 
 

4. Tijdens de les bio-esthetiek is het dragen van gelaatspiercing(s) niet toegelaten. 
 

5. Je past je kleding en uiterlijk aan je beroep aan, je haar is verzorgd gekapt. 
 

6. Je hebt respect voor het kappersmateriaal, je klasgenoten, andere leerlingen, leerkrachten en 
personeel. 
 

7. Je werkt mee aan een positieve samenwerking. 
 

8. Verzorg je werkomgeving en je werkpost. 
 

9. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindsaldo van de kassa op het einde van het salonwerk. 
 

10. Tijdens het salonwerk mag je in samenspraak met de leerkracht je pauze op een ander moment 
nemen. 
 

11. Het magazijn met voorraad mag je enkel betreden onder begeleiding van een leerkracht.  
 

12. Afval wordt gerecycleerd. 
 

13. Afspraken worden genoteerd in je agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.5 Afdelingsreglement Visualisatie en presentatie. 
 

1. In de ateliers draag je verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven op de 
veiligheidsinstructiekaarten. 
 

2. Je draagt aangepaste kledij. 
 

3. Hoofddeksel en loshangend, lang kapsel zijn niet toegelaten in de ateliers.  
 

4. In het kader van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid is het gebruik van muziekdragers in de 
ateliers niet toegestaan. 
 

5. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; het lokaal wordt opgeruimd én geveegd 
achtergelaten. 
 

6. Wekelijks worden spoelbakken en werkvlakken grondig gepoetst. 
 

7. Schildergerief wordt na gebruik onmiddellijk uitgewassen en verfpotten worden afgesloten. 
 

8. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij. 
 

9. Je hebt respect voor het materiaal en de gereedschappen van je klasgenoten, andere leerlingen, je 
leerkrachten en de school. Je werkt mee aan een positieve samenwerking. 
 

10. Je springt zuinig om met alle materialen zoals verf, hout, papier, karton ... 
 

11. Gebruikte materialen worden gesorteerd en ordelijk weggeborgen. 
 

12. Afval wordt gerecycleerd. 
 

13. Je behandelt de werkstukken van je klasgenoten en andere leerlingen met de meeste zorg. 
 

14. Machines worden alleen gebruikt onder begeleiding van een vakleerkracht, veiligheidsvoorschriften 
en veiligheidsinstructiekaarten worden nageleefd. 
 

15. Handgereedschappen worden in de aangewezen kasten opgeborgen en de kasten worden afgesloten. 
 

16. Het internet wordt enkel gebruikt als leerdoel, voor het bewaren of downloaden van schoolopdrachten 
wordt een USB-stick gebruikt. 
 

 

 

 

 

 



Bijlage 8.6.   Afdelingsreglement Schilderwerk en decoratie  

1. In de bouwhal draag je verplicht de beroepskledij én de persoonlijke beschermingsmiddelen 

door de school aangeboden.  

2. Je respecteert de richtlijnen inzake veiligheid, hygiëne en milieu.  

3. De gebods- en verbodstekens (pictogrammen) worden nageleefd.  

4. Je hebt altijd en overal je agenda bij.  

5. IPod, gsm, MP3-4 en soortgelijke neem je niet mee in de bouwhal. Je stopt alles veilig en 

onzichtbaar weg.  

6. De kleedruimte gaat op slot.  

7. Je gaat met je groep aan de briefingtafel staan waar de leerkracht je opwacht. In je agenda 

vul je samen met je leerkracht je opdracht(en) in.  

8. Gereedschappen kunnen ontleend worden uit het magazijn. Je gebruikt enkel 

gereedschappen die jezelf ontleend, niet deze van een andere leerling. De gereedschappen 

worden in goede staat terugbezorgd.  

9. Het is verboden het magazijn te betreden zonder leerkracht.  

10. Je hebt respect voor het materiaal en de gereedschappen van je klasgenoten, andere 

leerlingen, je leerkrachten en de school. Je werkt mee aan een positieve samenwerking.  

11. Je springt zuinig om met alle materialen.  

12. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij.  

13. Schildergerief wordt na gebruik onmiddellijk uitgewassen en verfpotten worden afgesloten.  

14. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; de klaslokalen en de bouwhal 

worden opgeruimd én geveegd achtergelaten.  

15. Spoelbakken en werkvlakken worden regelmatig grondig gepoetst.  

16. Afval wordt gerecycleerd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.7 Afdelingsreglement Audiovisuele vorming 
 
A.Opdrachten 
 

1. Alle werken en/of opdrachten worden op de afgesproken datum afgegeven. 
 

2. Film afwerken voor het exporteren: 2” zwart / 3” identificatiepancarte (naam, klas en opdracht) / 2” 
zwart / opdracht. 
 

3. Je zet alle filmpjes op de server van de afdeling in de afgifte-map EN op je eigen harde schijf als back-
up. Die filmpjes bewaar je 2 schooljaren. 
 

4. Als de opdracht uit verschillende fases bestaat, kan je niet aan een volgende fase beginnen zolang de 
vorige fases niet afgegeven werden. 
 

5. Bij praktijkopdrachten mag je je niet laten bijstaan door professionele vakmensen, énkel wanneer er 
toestemming wordt gevraagd én gegeven door de vakleerkracht. De naam en functie van de begeleider 
wordt vermeld op de eindgeneriek. Als je dit niet naleeft, wordt dit bestempeld als ‘fraude’ wat ‘0’ 
geeft op alle desbetreffende vakken. 
 
 
B. Videomateriaal 

 
1. Het materiaal van de school kan mits een door de leerling ondertekend huurcontract ontleend worden. 

De prijslijst voor het huren van het materiaal hangt uit aan het prikbord in de afdeling. Het huurgeld 
wordt betaald met een kredietkaart, op voorhand aangekocht bij de afdelingsverantwoordelijke. De 
eerste kredietkaart, je opnamekaart en lockersleutel krijg je bij het voorleggen van het stortingsbewijs. 

 
2. Het gehuurde materiaal niet afhalen of te laat binnenbrengen, zal een boete opleveren (bedrag, zie 

prijslijst). Annuleren gebeurt minstens 24 uur vooraf. 
 
3. Controleer steeds het ontleend materiaal, klachten worden achteraf niet aanvaard. Zet voor elke 

opname de camera preset van je SD-kaart terug op de camera, zo vermijd je foute instellingen die je 
opnames onbruikbaar maken. 

 
4. Draag zorg voor het dure materiaal, het is jouw verantwoordelijkheid, doorgeven aan derden en 

privégebruik is niet toegelaten.  
 
5. Laat materiaal nooit rondslingeren, beschadiging of diefstal wordt door eigen fout of onverantwoord 

gedrag door de leerling vergoed. 
 
6. De school is niet verantwoordelijk voor materialen die geen eigendom zijn van de school. 
 
6. Opdrachten worden verplicht op school gemonteerd (eigen externe schijf, geen andere software is 

toegelaten). 
 
 
 
 
 
 
 



C. Attitude 
 
1. GSM’s worden voor elke praktijkles in de klasbox verzameld, gebruik van MP3 of iPod is niet 

toegelaten. 
 
2. Eten en/of drinken is niet toegestaan. 
 
3. Als je tijdens de les buiten gaat filmen, vul je het document ‘opdracht buiten de school’ in 2-voud in, 1 

exemplaar voor het magazijn en 1 voor het leerlingensecretariaat. 
 
4. Stop 10’ vroeger om het lokaal op te ruimen én een back-up te maken van je opdracht(en) op de server 

in je eigen werkmap. 
 
5. Afval wordt gerecycleerd. 
 
6. De week-verantwoordelijke doet een check in de ganse afdeling (lichten uit, ramen toe, computers op 

slaapstand, lokalen netjes). 
 
7. In de montage-cellen horen geen boekentassen en jassen, die blijven in de klas waar de les doorgaat. 
 
8. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij. 
 
9. Je toont respect voor andermans werk, dus geen geknoei. 

 
 
D. RECHTEN  
 

 1.  Alle opdrachten die gemaakt zijn, blijven eigendom van de school.  
Je geeft de exclusiviteit aan de school om je artistieke  prestaties, creaties, ontwerpen en de 
vastlegging van je   prestaties in gelijk welke vorm, en wijze te exploiteren. Dit zonder enige 
beperking in tijd e/of ruimte. 

 
2.  Je schoolwerken worden tijdens je carrière in het Stedelijk Lyceum Cadix nergens anders gebruikt 

zonder inspraak van de afdelingsverantwoordelijke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 8.8.  Afdelingsreglement Fotografie 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN: 
 
- Water drinken kan tijdens de les, eten is strikt verboden. 
 
- Tijdens de lessen is het gebruik van de GSM verboden; 
 
- Leerlingen verlaten het lokaal niet zonder toelating van hun leraar. 
 
- Ben je te laat in de les, dan verontschuldig je je bij de leerkracht. 
 
De fotografielessen kunnen op verschillende locaties verlopen. 
 
1. Studio-lessen: raadpleeg studio reglement.(zie bijlage) 
2. Computerlessen: raadpleeg computer reglement.(zie bijlage) 
3. Analoge lessen: raadpleeg doka reglement.(zie bijlage) 
 
 

Buitenopdrachten 
  
Bij buitenopdrachten is het schoolreglement van toepassing. 
 
Inleveren van opdrachten 
 
- Inleveren van opdrachten verschilt van vak tot vak. 
  Je bespreekt de afspraken omtrent inleveren met je leerkracht 
  bij het begin van het schooljaar. 

 
Computerlokalen 

 
1. Er wordt niet gegeten en gedronken bij de computers. 
2. Het internet wordt enkel gebruikt om opzoekwerk te doen rond onderwerpen die opdracht-

gerelateerd zijn. Geen filmpjes kijken, spelletjes spelen en dergelijke. 
3. Bureaublad van de computer op einde van de les leegmaken en prullenmand ledigen. 
4. Alle software afsluiten alvorens de computer uit te zetten op het einde van de les. 
5. Printen onder begeleiding van de leerkracht. 
6. Printers niet uitzetten. 
7. Maak gebruik van een eigen externe harde schijf om je werk op te slaan! Niet op SD kaartje! 

 

 

 

 

 



Donkere kamers, analoge fotografie 
 
 
1. Er wordt niet gegeten en / of gedronken. 
2. GSM, laptops en muziekdragers zijn niet toegestaan. 
3. Chemische producten worden niet door de gootsteen gespoeld. Op het einde van de week 

worden de gebruikte producten gestockeerd in het bijlokaal. Om de 2 weken worden de 
gebruikte producten overgebracht in Jerrycans (zie labels) naar een voorziene plaats in het 
recyclage lokaal.  

4. Volgende materialen krijg je ter beschikking: objectief, ring, negatiefhouder, vijsje, glasplaat, 
korrelzoeker. Na gebruik worden die materialen, in goede staat, terug aan de leerkracht bezorgd. 
De materialen laat je niet rondslingeren. 

5. Volgende materialen breng je zelf mee: een schort, een handdoek, een schaar. 
6. Er wordt in groepjes van 3 à 4 leerlingen gewerkt, de samenstelling bepaalt de leerkracht. Je 

houdt altijd rekening met de andere groepen, je maakt duidelijke afspraken (licht aan, deur 
open, …) en houd je daaraan, je werkt mee aan een positieve samenwerking. 

7. Om nutteloos verbruik van het fotopapier tegen te gaan, maak je altijd eerst ‘proefstroken’, die 
je toont aan de leerkracht. Daarna wordt de volledige foto ontwikkeld. 

8. De tussendeur van het klaslokaal en de doka wordt altijd gesloten. 
9. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; het klaslokaal en de doka’s worden 

opgeruimd (ook de vuilnisbakjes ledigen) en geveegd achtergelaten. 
10. Afval wordt gerecycleerd.. 
11. Bij het niet naleven van de leefregels, kan de toegang ontzegd worden en vervangtaken worden 

opgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 8.9. Afdelingsreglement Podiumtechnieken  
 

1. Alle materialen van het PT-lokaal worden elke les terug op zijn plaats gezet. 
 

2. Werken in een ordelijke en nette omgeving is noodzakelijk; het lokaal wordt opgeruimd en geveegd 
achtergelaten, vuilnisbakjes worden geledigd. 
 

3. Materialen eigendom van het TRIX, worden enkel, mits toestemming van je leerkracht gebruikt. Alleen 
de Club, Hof ter Loo, toiletten, PT-lokaal en PT-magazijn, worden door ons betreed, mits toestemming 
van je leerkracht. 
 

4. Alle materialen tijdens de les gebruikt, worden op het einde terug in het magazijn op de voorziene 
plaats weggeborgen. Iedereen helpt mee. 
 

5. Elke maand wordt een magazijn- en klasverantwoordelijke aangeduid (1 leerling van 5 PT en 1 leerling 
van 6 PT). 
 

6. Iedereen is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle materialen, in het bijzonder de laptops, 
N8-mengtafel en koptelefoon.  
 

7. Wanneer iets stuk is gemaakt, wordt de leerkracht daarvan altijd op de hoogte gebracht, én wie de 
schade heeft toegebracht. 
 

8. Op de laptops van de school wordt onder geen enkel beding WIFI geïnstalleerd door de leerling. 
 

9. Eten en/of drinken is verboden. 
 

10. Personeel van het TRIX hebben dezelfde bevoegdheid als de leerkrachten van het Stedelijk Lyceum 
Cadix, zij kunnen dus ook een sanctie opleggen. 
 

11. Pesten wordt niet getolereerd. 
 

12. Wanneer je leerkracht ziek is, vraag je een stempel aan de TRIX-verantwoordelijken, mevrouw Diane, 
Charlotte of Lieven. Vòòr 10.00 uur meld je je aan, aan het leerlingensecretariaat in het Stedelijk 
Lyceum cadix. 
 

13. Wanneer je ziek bent, verwittigen je ouders/voogd telefonisch of per mail het Stedelijk Lyceum Cadix, 
voor aanvang van het 1ste lesuur én de leerkracht van wie je les hebt in het TRIX. De school neemt 
contact op met je ouders/voogd ingeval van verzuim. 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.10 Afdelingsreglement Vrije beeldende kunst en Beeldende en architecturale kunst 
 

1. In de ateliers draag je verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven op de 
veiligheidsinstructiekaarten. 
 

2. Werken in een nette en ordelijke omgeving is noodzakelijk; het lokaal wordt opgeruimd én geveegd 
achtergelaten. 
 

3. Wekelijks worden spoelbakken en werkvlakken grondig gepoetst. 
 

4. Schildergerief wordt na gebruik onmiddellijk uitgewassen en verfpotten worden afgesloten. 
 

5. Je hebt steeds het gevraagde vakmateriaal bij. 
 

6. Je hebt respect voor het materiaal en de gereedschappen van je klasgenoten, andere leerlingen, je 
leerkrachten en de school. Je werkt mee aan een positieve samenwerking. 
 

7. Je springt zuinig om met alle materialen zoals verf, hout, papier, karton ... 
 

8. Gebruikte materialen worden gesorteerd en ordelijk weggeborgen. 
 

9. Afval wordt gerecycleerd. 
 

10. Je behandelt de werkstukken van je klasgenoten en andere leerlingen met de meeste zorg. 
 

11. Bij het gebruik van elektrische machines moeten steeds de veiligheidsvoorschriften worden 
nageleefd. 
 

12. Handgereedschappen worden in de aangewezen kasten opgeborgen en de kasten worden afgesloten. 
 

13. Leerlingen van het 6de jaar kunnen, enkel indien nodig, tijdens de pauzes verder werken onder 
begeleiding van hun leerkracht. 
 

14. Het internet wordt enkel gebruikt als leerdoel, voor het bewaren of downloaden van schoolopdrachten 
wordt een USB-stick gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.11 Afdelingsreglement Woordkunst-drama 
 

1. Afdelingskosten zijn terug te vinden op het maximumfactuur. 
 

2. Voorstellingen buiten de school, binnen de lesuren: 
Vóór elke voorstelling worden de aanwezigheden geregistreerd. Afwezige leerlingen melden zich bij 
de vakleerkracht met hun wettiging in de agenda. 
Je krijgt vooraf een routebeschrijving en je gaat zelfstandig naar het theater. 
 

3. Vrijwillig bijwonen van voorstellingen, buiten de lesuren: 
Als je bent ingeschreven bij de leerkracht en niet op de avondvoorstelling verschijnt, betaal je toch 
het inkomticket omdat de school de tickets voorfinanciert. 
Als je ziek wordt, zoek jezelf een vervanger. Het volstaat niet alleen je leerkracht te verwittigen. 
We verwachten dat je min. 6X (derde graad), 4X (tweede graad) per jaar naar een avondvoorstelling 
gaat. In de tweede graad is het bijwonen van een avondvoorstelling soms verplicht, omdat deze 
klassikaal besproken wordt. In de derde graad kan een bezoek verplicht zijn. Meestal heb je de keuze: 
je kan een voorstelling bijwonen samen met klasgenoten, of je kan op eigen houtje naar een 
voorstelling gaan. Enkel voorstellingen van professionele theatergezelschappen komen in aanmerking 
voor deze kijkopdracht. 
 

4. Eigen optredens 
Je aanwezigheid op toonmomenten en voorstellingen is verplicht, afwezigheden worden met een 
doktersattest gewettigd. 
 

5. Tijdens de open schooldag  zijn de leerlingen verplicht aanwezig. Afwezigheden op deze dag, moeten 
met een doktersattest worden gewettigd. 
 

6. Tijdens de repetitieweken voorafgaand aan de productie, zijn de leerlingen van 5 en 6 WD op 
woensdagnamiddag verplicht aanwezig. 
 

7. Eten en / of drinken in de lokalen, danszalen en kleedkamers is niet toegestaan. 
 

8. Lokalen, danszalen en kleedkamers worden na gebruik opgeruimd en geveegd achtergelaten. 
 

9. Afval wordt gerecycleerd. 
 

10. Je hebt respect voor het materiaal van je klasgenoten, andere leerlingen, je leerkrachten en de 
school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.12 Afdelingsreglement Multimedia en Publiciteitsgrafiek 
 

1. Om de aangename leeromgeving te behouden, toon je er ook respect voor.  
• Op het einde van de les zet je de stoelen en banken terug op hun plaats zoals bij het binnenkomen in 

het lokaal. 
• Er worden geen kabels, toetsenborden en muizen uitgetrokken en verplaatst. 
• Vaste computers worden niet verplaatst zonder de toelating van de leerkrachten. 
• Ook verplaatste computers zet je terug op zijn originele plaats. 
• Op het einde van de les laat je de klas proper en netjes achter. 

 
2. Computers van de school 

De levensduur van een computer kan je verlengen door er op een zorgvuldige manier mee om te gaan. 
Daarom  

• Laat je op alle computers de grijze achtergrond staan. 
• Laat je geen bestanden achter op de computer, maar plaats je die in de voor jou voorziene map op de 

server. Zo heb je minst kans dat je werk verloren gaat.  
• Log je steeds uit op het einde van de les. 

 
3. Eigen laptop 

Indien je in de les gebruik maakt van je eigen computer, willen we dat jouw computer jouw eigen naam 
en klas krijgt (vb: 5MULTa_Naam_Voornaam).  
Tevens willen we op deze manier jouw aanwezigheid in de les beter controleren. 
In het gebouw is een draadloos netwerk voorzien. Het netwerk werkt beter (sneller) via de 
netwerkkabel. Breng je eigen netwerkkabel mee naar de les als je hiervan gebruik wil maken. 
 

4. De server 
Je werkt NOOIT met bestanden rechtstreeks van op de server. Je hebt dan te veel verkeer op het 
netwerk waardoor het veel trager zal werken dan normaal. Kopieer je werk naar jouw bureaublad en 
als je klaar bent, zet je jouw werk terug op de server.  
Als er iets mis loopt, of je geraakt in mappen die niet de jouwe zijn, meld dit dan aan de leerkracht 
waar je op dat moment les van krijgt. Hou rekening met andermans privacy en ga niet in de mappen 
rondneuzen die niet voor jou bestemd zijn. 
 

5. Het internet 
We hebben in het gebouw een goed werkend netwerk. Er is een vlotte verbinding als iedereen het 
netwerk gebruikt voor wat het nodig is. Dus is downloaden zonder toestemming uit den boze. Als we 
met veel tegelijk downloaden dan loopt het mis. Tegelijk gaat het voor jou en je collega’s veel trager.  
 
Als je grote bestanden van het internet nodig hebt voor de les, vraag toestemming aan de leerkracht 
om ze op te zoeken of te downloaden. Kijk steeds naar de bron van de website. Iedereen kan er gelijk 
welke info kwijt. Niet alles wat op het internet verschijnt is juist.  
 
Om problemen te vermijden zend je steeds berichten, mails, ... onder jouw eigen naam en je gebruikt 
zeker geen andere namen.  
 
Kwetsende, compromitterende of beledigende foto’s, video’s, ... plaats je nooit op het internet. 
 
Cyberpesten is stevig doorgedrongen in het leven van de Vlaamse tieners en jongeren. De daders zien 
het vaak als een grap en schatten de kans klein in dat ze gevat worden. De slachtoffers krimpen. 
Cyberpesten is hard en heeft een grotere impact dan het klassieke pesten. De meeste slachtoffers 
zwijgen, uit angst voor nog meer pesterijen.  Pestgedrag wordt altijd gestraft. 



6. Inleveren van taken 
Je levert steeds jouw taken in op de vooropgestelde datum. Indien je door ziekte of omstandigheden 
uitstel wil, dan bespreek je dit altijd met de leerkracht waarvoor je een taak moet inleveren. Hij/zij 
beslist dan of jouw vraag aanvaardbaar is of niet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Bijlage 8.13 Examenreglement 

Het examen is een belangrijk evaluatiemiddel. Je mag verwachten dat je leerkrachten een 
evenwichtig en betrouwbaar examen opstellen en dat ze je werk eerlijk verbeteren.  Wij verwachten 
dat je eerlijk bent bij het oplossen van je examens. Een examen waar bedrog gepleegd wordt, is 
ongeldig en kan geen basis vormen om te slagen. 
 
Elke afwezigheid tijdens een examen moet worden gewettigd met een medisch attest. Dit geldt ook 
voor examens die plaats vinden buiten de examenperiode. Als je afwezig zal zijn, volg je volgende 
procedure:  

- Verwittig het leerlingensecretariaat telefonisch vóór 08u30 's morgens;  
- Lever onmiddellijk als je terug op school komt je medisch attest in. 

 
Indien je het verzuimt om een medisch attest (tijdig) in te leveren , word je onverbiddelijk als 
ongewettigd afwezig geregistreerd met een 0 voor het aldus gemiste examen als rechtstreeks gevolg. 
De gemiste examens kunnen al dan niet worden ingehaald in samenspraak met de directie en de 
vakleerkracht. 
 
EXAMENREGLEMENT:  

a) Je wacht voor de deur van het lokaal waar je examen wordt afgenomen (zie examenrooster).  
b) Je jas leg je samen met je boekentas, gsm, notities e.d. vooraan in het lokaal. Petten e.d. zet 

je af en leg je eveneens vooraan bij je andere spullen; 
c) Omdat een gsm een uitstekend hulpmiddel is om antwoorden uit te wisselen, mag je die niet 

bij je hebben tijdens het oplossen van de examens! (Afzetten en in je boekentas vooraan 
leggen). Je mag je gsm dus niet als rekenmachine gebruiken; 

d) Je gaat op de voor jou voorziene plaats zitten; 
e) Enkel potlood, pen, meetlat, gom en de op de examenopgave vermelde hulpmiddelen (bv. 

rekenmachine, woordenboek, atlas) mogen op de lessenaar liggen; doorgeven van materiaal 
is niet toegestaan. Een klein flesje water met schroefdop is toegelaten; 

f) Je krijgt de examenopgaven en eventueel blanco schrijfbladen ('kladbladen'). Op elk 
invulblad en elk blanco blad noteer je je naam (ook op de 'kladbladen'!); daarna laat je die 
paraferen. Je geeft ze samen met je examenpakketje af; 

g) Je mag de school verlaten na het examen op voorwaarde dat de vakleerkracht in de klas is 
langs geweest voor aanvullende informatie; je moet wel minstens 50 minuten in de klas 
blijven. Je vult in je agenda in wanneer je de school verlaat. Als je je agenda niet bij je hebt, 
moet je wachten tot je laatste klasgenoot afgeeft. Als je op het schoolplein blijft wachten, 
word je vriendelijk verzocht geen lawaai te maken: geen balsporten of muziek; 

h) Naar het toilet gaan tijdens het examen kan enkel onder begeleiding van een toeziende 
leerkracht; 

i) Wanneer je ziek bent (enkel doktersattest is een geldig bewijsstuk!) of te laat zal komen, 
verwittig je de school vóór 08u30 de dag zelf!  

j) Je mag werken tot 12u30, 
k) Bij fraude met onweerlegbare bewijzen (b.v. een spiekbriefje) geef je je examenbladen 

onmiddellijk af. Als er twijfel is (b.v. praten) noteert de toeziende leerkracht op je 
examenblad een duidelijke eerste en laatste waarschuwing. Bij een tweede opmerking geef 
je je antwoorden onmiddellijk af. In beide gevallen word je naar de directie verwezen. Het 
examen wordt nietig verklaard.  
Is de delibererende klassenraad van oordeel dat hij over voldoende gegevens beschikt om 
over te gaan tot een attestering, dan kan een beslissing genomen worden. Zijn er 
onvoldoende gegevens of zijn de gegevens niet eenduidig, dan kan de klassenraad de 
beslissing uitstellen en wordt een bijkomende proef opgelegd.  



l) Ouders(*) hebben inzagerecht in de examenkopij. Je kan je persoonlijke examenkopij 
inkijken en toelichting krijgen van de betrokken vakleerkracht. Een afschrift van je 
examenkopij kan je schriftelijk opvragen via de directie. De kopieerkosten zijn ten laste van 
de aanvrager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vestigingsreglementen Joepik – Bredastraat – Noorderlaan – Meir – Nieuw Kempisch Dok 

Belangrijk:  Op 2 september starten we in een aantal nieuwe vestigingsplaatsen.  Daarom kan het 
zijn dat het vestigingsreglement op basis van vaststellingen wordt bijgestuurd in de loop van het 
schooljaar.  Hiervan worden ouders en leerlingen steeds op de hoogte gebracht via smartschool. 

 

Bijlage 8.14  Vestigingsreglement Joepik – Bredastraat 

1. De reglementen zoals hierboven beschreven zijn ook geldig op de vestigingsplaats Joepik en 
Bredastraat. 

2. Het secretariaat, de refter, de leraarskamer en de leerlingbegeleiding bevinden zich In de 
Bredastraat. 

3. De speelplaats voor zowel de leerlingen van de Joepik als de containerklassen bevindt zich op 
de binnenplaats van de containerklassen. 

4. De fietsenstalling bevindt zich op de speelplaats van de containerklassen. 
5. Wees voorzichtig in de omgeving van de vestigingsplaats.  Respecteer de verkeerscode.  
6. Voor aanvang van de lesdag en bij aanvang van elke pauze begeven de leerlingen zich naar 

de speelplaats van de containerklassen.    
7. Na elke pauze worden alle leerlingen afgehaald op de speelplaats door de leerkracht waar ze 

les van hebben. 
8. De leerlingen mogen de lift in Joepik in geen enkel geval gebruiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.15  Vestigingsreglement Noorderlaan 
 
1. De reglementen zoals hierboven beschreven zijn ook geldig op de vestigingsplaats Noorderlaan. 
2. De overdekte hal geldt als recreatieruimte en refter. De inkom is langs de poort aan de 

fietsenstalling van de leerkrachten.  In uitzonderlijke omstandigheden wordt uitgeweken naar 
de afgebakende zone aan de fietsenstalling.  Hierover beslist de vestigingsverantwoordelijke. 

3. Leerlingen die tijdens de pauze een luchtje willen scheppen kunnen dat onder het afdak naast 
deze fietsenstalling  

4. De fietsenstalling voor de leerlingen bevindt zich links van het gebouw. 
5. Het leerlingensecretariaat bevindt zich in de hal.  De leraarskamer bevindt zich op het derde 

verdiep. 
6. De toiletten bevinden zich op het gelijkvloers voorbij het onthaal. 
7. Je bent enkel aan het loket van het onthaal in functie van administratie. 
8. Het voetpad is geen recreatieruimte! Wees voorzichtig en respecteer de verkeerscode. 
9. De leerlingen mogen de lift in geen enkel geval zonder begeleiding of toestemming van de 

leerkrachten gebruiken. 
10. Bij het belsignaal worden alle leerlingen opgehaald door hun leerkracht in de overdekte hal. 
11. Er zijn geen mogelijkheden tot aankoop van eten of drinken in de directe omgeving van de 

vestiging.  Breng dus voldoende voorraad mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8.16  Vestigingsreglement Meir 
 

1. De reglementen zoals hierboven beschreven zijn ook geldig op de vestigingsplaats Meir. 
2. De enige ingang van de school bevindt zich in de Eikenstraat. 
3. De recreatieruimte bevindt zich op het binnenplein van de school.  
4. De fietsenstalling voor de leerlingen bevindt zich op het binnenplein. 
5. Het leerlingensecretariaat bevindt zich in de inkomhal. De leraarskamer bevindt zich 

achteraan op de speelplaats. 
6. Je bent enkel aan het loket van het onthaal in functie van administratie. 
7. De toiletten bevinden zich op het gelijkvloers. 
8. De refter bevindt zich in het gebouw in de rechtse vleugel van het gebouw. 
9. De leerlingen worden door de leerkracht waar ze les van hadden naar de uitgang van het 

gebouw richting speelplaats. 
10.  Bij het belsignaal worden alle leerlingen opgehaald door hun leerkracht. 
11. De leerlingen mogen de lift in geen enkel geval zonder begeleiding of toestemming van 

de leerkrachten gebruiken. 
12. Wees voorzichtig in de omgeving van de vestigingsplaats.  Respecteer de verkeerscode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 8.17 Vestigingsreglement Nieuw Kempisch Dok 
 

1. De reglementen zoals hierboven beschreven zijn ook geldig op de vestigingsplaats Nieuw 
Kempisch Dok. 

2. De recreatieruimte voor de leerlingen van het derde jaar bevindt zich achter de refter. De 
recreatieruimte voor de leerlingen van het vierde en het vijfde jaar in de loods tegenover de 
hoofdingang van de school. 
Leerlingen van het zesde en het zevende jaar verblijven tijdens de korte pauzes in de open 
ruimtes op de tweede verdieping van het NKD en de bijhorende buitenruimtes. 
6e jaars uit graadklassen mogen als ze dat wensen met de 5e jaars naar de loods. 

3. De onbewaakte fietsenstalling bevindt zich om de hoek van de refter. 
4. Voor 8u30 kunnen leerlingen buiten de school blijven staan op voorwaarde dat het veilig is. 

Hetzelfde geldt tijdens de middagpauzes (met uitzondering van de derdejaars die binnen 
blijven). 

5. Bij aanvang van de lesdag bevinden de leerlingen van het derde, vierde en vijfde jaar zich op 
de recreatieruimte.  Daar worden zij afgehaald door de leerkracht waar ze les van hebben.  

6. Leerlingen worden bij aanvang van de pauze naar de uitgang van het gebouw begeleid door 
hun leerkracht.  

7. Bij het belsignaal worden de leerlingen van het 3e tot en met het 5e jaar opgehaald door hun 
leerkracht op de respectievelijke speelplaatsen. De leerlingen van het 6e en het 7e jaar gaan 
zelfstandig naar de klas 

8. De leerlingen van het 3e jaar eten in refter tussen 12u05 en 12u30.  Zij worden door de 
leerkracht van het 4de lesuur afgezet in de refter, de leerkracht duidt op de daarvoor 
voorziene lijst aan wie aanwezig is.   Leerlingen van het 4e en 5e jaar kunnen in refter eten 
tussen 12u30 en 12u55.  Leerlingen van het 6e en 7e jaar kunnen lunchen in de 
recreatieruimtes op de 2e verdieping van het NKD. Of als ze dat wensen met de 5de jaars in de 
refter of in het KOT 

9. Je bent enkel in de hal aan het secretariaat om attesten in te leveren. Je blijft daar niet 
rondhangen.  

10. De leraarskamer en het leerlingensecretariaat bevinden zich op het gelijkvloers.  
11. De lift kan alleen gebruikt worden in bijzijn van een leerkracht.  
12. De leerlingentoiletten bevinden zich op de verschillende verdiepingen.  Leerlingen bevinden 

zich daar niet langer dan nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


