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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. Voorafgaand aan de inschrijving 
worden beide schoolreglementen en ter beschikking gesteld. Je ouders en jij dienen deze documenten voor 
akkoord te ondertekenen alvorens de inschrijving kan plaatsvinden.  
 
Bij elke wijziging van het reglement, dienen je ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord te verklaren. Indien je 
ouders zich niet met de wijzigingen akkoord verklaren, wordt op 31 augustus van het lopende schooljaar een 
einde gesteld aan jouw inschrijving.  
Bij inschrijving en op de eerste schooldag bieden we je eveneens de mogelijkheid om een papieren versie van 
het schoolreglement te ontvangen. 
 
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. 
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Juffrouw, jongeman, 
Ouder, voogd, verantwoordelijke, 
 
Namens het personeel en de directie van het Stedelijk Lyceum Cadix heten we je van harte welkom in onze 
school.  
 
Dit aanvullend schoolreglement, samen met het schoolreglement van het stedelijk secundair onderwijs 
Antwerpen, wil je op een heldere en duidelijke manier meedelen wat wij te bieden hebben en wat wij 
verwachten van jou. 
 
Deze reglementen bevatten de noodzakelijke leefregels die nodig zijn om samen de doelstellingen van de school 
na te streven, om 'samen school te maken'. De school verbindt zich ertoe de belangen van leerlingen te 
behartigen en hun rechten te eerbiedigen. Van ouders en leerlingen verwachten wij steun en medewerking in 
de verwezenlijking van ons pedagogisch project en het naleven van de schoolregels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

1. Praktische informatie 
 

1.1. Contactgegevens 

Adres (tijdelijke) hoofdvestiging                                       Contact 
Stedelijk Lyceum Cadix                                                         Telefoon: +32 (0)3 289 16 60 
Noorderlaan 52 C                                                            cadix@stedelijklyceum.be 
2060 Antwerpen                                                             www.stedelijklyceum.be/cadix 
 
Vestigingsplaatsen 
 
Nieuw Kempisch Dok  
+32(0)3 432 70 00 
Kempisch Dok Westkaai 61 
2000 Antwerpen 
 
Meir 
+32(0)3 212 19 40 
Eikenstraat 8 
2000 Antwerpen 
 
Joepik-Bredastraat  
+32 (0)3 770 88 27 
Bredastraat 25 - Hardenvoort 55  
2060 Antwerpen 
 
Stedelijk Lyceum Merksem (1e graad) 
+32 (0)3 641 64 20 
Vuurkruisenlaan 16 
2170 Merksem 
  
Stedelijk Lyceum Oude Bareel (OKAN) 
+32 (0)3 292 96 50 
Van Praetlei 145 
2170 Merksem 
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1.2. Wie is wie? 

Stedelijk Lyceum Cadix Telefoon 
Centraal nummer:  
Noorderlaan 
Meir 
Nieuw Kempisch Dok 
Joepik Bredastraat 

 
+32(0)3 289 16 60 
+32(0)3 212 19 40 
+32(0)3 432 70 00 
+32(0)3 770 88 27 

  

Directiesecretariaat +32(0)3 432 85 91 
Leerlingendossiers +32(0)3 432 70 01 
Financiën +32(0)3 289 16 66 

 
 

1.3. Inschrijvingen 
 
De volledige regelgeving betreffende de inschrijvingen vind je in het schoolreglement van het stedelijk secundair 
onderwijs Antwerpen. 

 
HERINSCHRIJVINGEN 
Leerlingen kunnen zich al bij het einde van het schooljaar herinschrijven. Aan wie nog even bedenktijd wil, 
vragen we met aandrang om de herinschrijving ten laatste vrijdag 16 augustus 2019 in orde te brengen. 
 
 
KEUZE GODSDIENST - NIET CONFESSIONELE ZEDENLEER 
Bij inschrijving werd een keuze gemaakt voor een godsdienst of voor niet confessionele zedenleer. Deze keuze 
geldt voor het ganse schooljaar.  Wijzigingen van keuze voor het volgende schooljaar moeten voor 30 juni van 
het lopende schooljaar door middel van een nieuw keuzeformulier gebeuren. 
 

1.4. Schoolkosten 
 
Bij inschrijving of bij aanvang van het schooljaar (voor de reeds ingeschreven leerlingen) ontvangen de ouders, 
voogd of verantwoordelijke een overzicht van de schoolkosten. Het schoolreglement ondertekenen voor 
akkoord impliceert ook het akkoord om de gemaakte schoolkosten te vereffenen voor het einde van het lopende 
schooljaar.  

In het overzicht van de schoolkosten vermelden wij enerzijds de kosten die vallen onder de maximumfactuur en 
anderzijds de meerdaagse reizen en facultatieve kosten zoals bijvoorbeeld het huren van een locker. De 
maximumfactuur bevat het lesmateriaal (cursussen, tijdschriften), afdelingsgebonden kosten en pedagogische 
uitstappen. 
 
Afhankelijk van de gemaakte schooluitstappen, reizen en verkregen materialen zullen er in de loop van het jaar 
2 aparte facturen opgemaakt worden.   
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Meerdaagse schoolreizen zijn niet opgenomen in de maximumfactuur en zullen apart gefactureerd worden. Ook 
hier engageert de school zich om de prijs zo laag mogelijk te houden. Aangezien schoolreizen en projecten 
georganiseerd worden in het kader van de leerplandoelen, is deelname verplicht.  
 
Voor de betaling van meerdaagse studiereizen of projecten ontvang je een factuur. Voor sommige reizen en 
projecten werken we met een voorschot. Het restbedrag moet uiterlijk op de vervaldatum betaald worden. 
Indien dit niet is gebeurd kan de deelname aan de reis niet worden gegarandeerd.  Voorschotten kunnen niet 
teruggevorderd worden. In geval van gewettigde afwezigheid (enkel met een medisch attest) wordt er voor het 
restbedrag een creditnota opgemaakt  
 
Bij verlies van schoolbenodigdheden zoals je agenda, je rapport … kan de school extra kosten aanrekenen voor 
een nieuw exemplaar. Ook wanneer je schade toebrengt aan materiaal van de school of van betrokkenen bij de 
school zal dit extra kosten met zich meebrengen.  
 
Aarzel niet om bij betalingsmoeilijkheden contact op te nemen met het economaat of de directie. Communicatie 
hierover leidt steeds tot een haalbare oplossing. 
 
Bij niet-betalen van de schoolrekening of als het betaalplan niet wordt uitgevoerd zoals overeengekomen krijgen 
de ouders of de meerderjarig leerling een herinneringsbrief.   
 
 

1.5. Schoolboeken via Iddink 
 
Met het oog op een constante optimalisering van de werking van het boekenfonds, verzorgt de firma IDDINK 
V.O. de schoolboekenvoorziening.   
Werkwijze en info ontvang je bij inschrijving. 
 
 

1.6. Jaarkalender 

VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2019 - 2020 
 
Tijdens dit schooljaar zullen de scholen in het voltijds gewoon secundair onderwijs gesloten zijn op volgende 
momenten :  
 

7 oktober 2019 Facultatieve vakantiedag 
28 oktober tot en met 3 november 2019 Herfstvakantie 
11 november 2019 Wapenstilstand 
23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 Kerstvakantie 
24 februari tot en met 1 maart 2020 Krokusvakantie 
6 april tot en met 19 april 2020 Paasvakantie 
1 mei 2020 Dag van de arbeid 
21 en 22 mei 2020 Hemelvaart 
1 juni 2020 Pinkstermaandag 
1 juli tot en met 31 augustus 2020 Zomervakantie 
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1.7 Dagindeling 

 
Volgens je lessenrooster kan het zijn 
dat je later start en/of vroeger eindigt. 
 
Op woensdagvoormiddag kunnen de 
lessen eindigen om 12.55u. Om 
organisatorische redenen kan je ook 
les hebben op woensdagnamiddag. Je 
hebt dan een andere vrije halve dag.  
 
De schoolpoorten zijn open vanaf 
8.00u. Zodra je in de school bent, mag 
je niet meer terug naar buiten. 
 
Wanneer je later begint, vragen we jou 
een 10-tal minuten voor de aanvang 
van het lesuur aanwezig te zijn. Je 
wacht dan rustig op het schoolplein tot 
het belt en je begeeft je dan 
onmiddellijk naar de klas. 

 
Wanneer de lessen eindigen, blijf je niet rondhangen in de omgeving van de school. Als je nog iets met 
medeleerlingen te regelen hebt, dan doe je dat op het schoolplein. Als je niet recht naar huis gaat, ben je niet 
gedekt door de schoolverzekering als er iets gebeurt. 
 
In uitzonderlijke gevallen worden lessenroosters aangepast.  Deze wijzigingen worden gemeld via een bericht in 
smartschool. 
 
Je beslist echter nooit op eigen houtje om de school te verlaten of om later te komen. Daarvoor heb je altijd 
toestemming van de school nodig.  
 
In functie van projecten, uitstappen, GIP-fases, openschool … kan het zijn dat je vrije halve dag vervalt.  Je 
aanwezigheid is dan verplicht.  Je wordt van deze wijziging altijd ruim op tijd van verwittigd zodat je op dat 
moment geen andere afspraken plant.  In de mate van het mogelijke voorzien we in je rooster een ander vrij 
moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 u : school open 
Vo

or
m

id
da

g 

1e lesuur 8.30 u. – 9.20 u. 

2e lesuur 9.20 u. – 10.10 u. 

pauze 10.10u – 10.25u 

3e lesuur 10.25 u. – 11.15 u. 

4e lesuur 11.15 u. – 12.05 u. 

middagpauze 12.05 u. – 12.55 u. 

N
am

id
da

g 

5e lesuur* 12.55 u. – 13.45 u. 

6e lesuur 13.45 u. – 14.35 u. 

pauze 14.35 u. – 14.50 u. 

7e lesuur 14.50 u. – 15.40 u. 

8e lesuur 15.40 u. – 16.30 u. 
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2. Samen school maken 
 

2.1. Visie 

Een aantal belangrijke waarden vinden hun vertaling in de gedragsregels van deze reglementen. Dat verwachte 
gedrag zouden we in een creatieve bui ook 'de nobele kunst van het SL Cadix-gedrag' kunnen noemen. Het 
respecteren van deze regels maakt dat in het Stedelijk Lyceum Cadix jouw behoefte (en die van de anderen) aan 
veiligheid, gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid gegarandeerd wordt. 
 
Respect en verdraagzaamheid 
 
'Samen school maken' betekent samenleven met anderen. Dit kan enkel maar lukken als we respect opbrengen 
voor elkaar, voor materialen, gereedschappen, werkstukken, meubilair, … Respect voor iedereen zonder 
onderscheid op basis van afkomst, milieu, godsdienst, geaardheid, enz. vormt de basis voor een verdraagzame 
school. 
 
Solidariteit 
 
'Samen school maken' betekent ook solidariteit. Elkaar helpen en steunen, zodat diegenen die het (op gelijk 
welk vlak) moeilijker hebben, alle kansen krijgen om te kunnen genieten van het onderwijs dat door het Stedelijk 
Lyceum Cadix aangeboden wordt. Solidariteit betekent ook bereidheid om samen te werken met alle 
betrokkenen op school. 
 
Weerbaarheid en zelfredzaamheid 
 
Wij vragen heel wat zelfredzaamheid. Wat niet wil zeggen dat we je aan je lot overlaten. Gaandeweg zal je leren 
om beter en sterker op eigen benen te staan. Wij bieden je daarvoor de nodige begeleiding. Van jouw kant zijn 
hiervoor een positief engagement en inzet nodig, verantwoordelijkheidszin en een flinke dosis weerbaarheid. 
Weerbaarheid zonder agressiviteit: op een geweldloze manier opkomen voor jezelf en de anderen. 
 
Dialoog en participatie 
 
Om op een geweldloze manier weerbaar te zijn moet de wil tot dialoog aanwezig zijn. In gesprek gaan betekent 
niet alleen op een respectvolle manier de anderen toespreken, maar ook bereid zijn om naar de ander te 
luisteren. 
Dialoog is nodig om echt te kunnen deelnemen aan het 'samen school maken', om ten volle te participeren aan 
alle facetten van het schoolleven. 
 
 
Kritische zin en engagement 
 
Dit alles is nodig om op een kritische en geëngageerde manier in het leven staan. Om, als jongvolwassene nu en 
als volwassene later, de wereld te begrijpen zonder deze vanzelfsprekend te vinden.  
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2.2 Wederzijdse engagementen  
  

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die jij, je ouders en de school aangaan. Het gaat over 
engagementen ten opzichte van de Nederlandse taal, rond oudercontact, individuele leerbegeleiding en 
deelname aan alle lessen en activiteiten. Bij de ondertekening van het schoolreglement gaan jij en je 
ouders ermee akkoord zich hiertoe positief te engageren. Wij als school zetten ons ook in voor deze 
thema’s.   
  
Communicatie met je ouders  
De school engageert zich om op regelmatige tijdstippen te communiceren met je ouders. Dit gebeurt 
onder andere via je rapport (studieresultaten, feedback en remediëringsvoorstellen) en je schoolagenda 
en smartschool (roosterwijzigingen, taken, toetsen, te laat komen, sancties, …). We verwachten dat je 
dagelijks je schoolagenda en je berichten op Smartschool nakijkt. Van je ouders verwachten we dit 
wekelijks.  
We organiseren geregeld oudercontact op school. Deze zijn ook terug te vinden op de jaarkalender in 
Smartschool. Aangezien een oudercontact een belangrijk overleg- en informatiemoment is, verwachten 
we van je ouders dat ze zich engageren om aanwezig te zijn. De school zoekt naar een alternatief 
overlegmoment als je ouders niet aanwezig kunnen zijn. Indien de aanwezigheid van je ouders op het 
oudercontact expliciet gewenst is, worden ze telefonisch of via mail gecontacteerd. De school verwacht 
in dat geval dat je ouders zeker aanwezig zijn.  
  
Op tijd op school en deelname aan alle lessen en activiteiten. 
De school hecht veel belang aan op tijd komen. Op tijd kunnen komen duidt op het vermogen om te 
kunnen plannen en organiseren. We vinden dat op tijd komen in de les eveneens getuigt van respect 
voor de school en het schoolteam. We zijn ervan overtuigd dat in de verdere studieloopbaan en daarna 
in het persoonlijke en professionele leven op tijd komen een belangrijke attitude is. Daarom vragen we 
uitdrukkelijk dat jij en je ouders zich engageren om ervoor te zorgen dat je elke dag op tijd op school 
bent.  
Je moet alle dagen aanwezig zijn op school. Vanaf 1 september tot en met 30 juni doe je mee met alle 
lessen en activiteiten. Enkel regelmatige leerlingen kunnen een diploma of getuigschrift behalen. 
Activiteiten buiten de school zijn normale schooldagen. Leren doe je tenslotte niet enkel op de 
schoolbanken. De school vindt het belangrijk dat je zoveel mogelijk oefent in reële situaties. Uitstappen, 
projecten en meerdaagse schoolreizen worden ingericht in functie van de eindtermen en 
vakoverschrijdende eindtermen. Daarom is deelname aan alle schoolse activiteiten verplicht.  
 
Is er volgens je ouders een ernstige reden waarom je niet kan deelnemen? Dan vragen we je ouders dat 
vooraf te bespreken met de directeur. Financiële problemen mogen nooit de reden zijn dat je niet kan 
deelnemen.   
Indien je uitzonderlijk toch te laat of afwezig zal zijn, vragen we om tijdig de school te verwittigen.  
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Individuele leerlingenbegeleiding  
Indien je nood hebt aan extra ondersteuning of begeleiding kan er eventueel een  begeleidingsplan voor 
je worden uitgewerkt.  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. Cruciaal hierbij zijn een constructieve 
dialoog en een eerlijke kijk op wat haalbaar is voor alle betrokkenen.  
  
Engagement ten opzichte van de onderwijstaal  
In onze school spreken we Nederlands. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert zowel van 
je ouders als van jou een positief engagement ten opzichte van de Nederlandse taal. 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.   
 
 

2.3 Inspraak op school 
In het Stedelijk Lyceum Cadix kunnen leerlingen op een informele en directe manier participeren. 
 
Je kan met problemen, suggesties en voorstellen terecht bij: 

ê één van de vakleraren van wie je les krijgt; 
ê je klasleraar; 
ê de medewerkers van het leerlingensecretariaat; 
ê de leerlingenbegeleider; 
ê de technisch adviseur van je studierichting; 
ê de CLB-medewerker van onze school (ook voor medische problemen); 
ê de adjunct-directeur; 
ê de directeur. 

 
Ook al heb je misschien drempelvrees, het kenbaar maken van bepaalde problemen (school en/of privé) leidt 
vaak tot ondersteunende maatregelen vanwege de persoon die je hebt aangesproken en samen kan gezocht 
worden naar oplossingen. Doen dus! 
 
 

3. Goede afspraken 
 

3.1. Je lessenrooster 

Je lessen starten niet noodzakelijk elke dag op het eerste lesuur en eindigen niet noodzakelijk het achtste lesuur. 
Jouw specifieke lessenrooster ontvang je op de eerste schooldag en noteer je in je agenda. Om de lessen 
optimaal op elkaar af te stemmen, kan het zijn dat er in de loop van het schooljaar nog aanpassingen gebeuren 
aan je lessenrooster.  
 
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. 

 
• Soms krijg je een brief mee naar huis. 
• Een secretariaatsmedewerker of leerkracht kan je op de hoogte brengen en laat je hiervan een 

notitie maken in je agenda. 
• Jij en je ouders krijgen een bericht via Smartschool.  
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Je raadpleegt best ’s morgens en ’s avonds het document ‘roosterwijzigingen’ dat door de 
secretariaatsmedewerkers wordt uitgehangen. De school kan niet altijd voorbereid zijn op lesuitval, 
bijvoorbeeld in geval van ziekte van de leerkracht. In het geval van onvoorziene lesuitval, vangen we je op in 
de studie. We hopen hierbij steeds op je begrip en medewerking. 
Indien je de school onvoorzien vroeger mag verlaten, ontvang jij en je ouders een bericht via smartschool.  
 
Bij afwijking van het lessenrooster verlaat je de school nooit zonder voorafgaande toestemming, stempel of 
handtekening en nooit zonder eerst bij het onthaal langs te gaan. Indien je de school verlaat zonder 
toestemming, ben je niet verzekerd. 
 
 

3.2. Op tijd op school 
 
We vinden het belangrijk dat je op tijd op school bent.  Leerlingen die te laat komen verstoren het lesgebeuren, 
pikken de draad moeilijk op en starten te laat aan een eventuele toets.  

Wie te laat komt meldt zich eerst aan op het leerlingensecretariaat waar de aanwezigheid (en te laat komen) 
wordt geregistreerd. Pas dan gaat de leerling naar de les. Leerlingen die verzuimen zich aan te melden, staan als 
ongewettigd afwezig genoteerd met alle gevolgen van dien.  Te laat komen wordt gesanctioneerd.  
 

3.3. Afwezigheden leerlingen 

3.3.1 Gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Het is ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je aanwezigheid geregistreerd wordt. Bij 
betwistingen zal het woord van de betrokken leerkracht doorslaggevend zijn. Kijk er mee op toe of de leerkracht 
je als aanwezig genoteerd heeft.  
 
3.3.2 Gewettigde afwezigheden 
 
Het aantal redenen dat aanvaard kan worden voor het wettigen van een afwezigheid is beperkt. De procedures 
die je moet volgen om een afwezigheid te wettigen liggen vast. Een gedetailleerde omschrijving hiervan vind je 
in het schoolreglement voor het stedelijk secundair onderwijs Antwerpen.  
 
 
Algemene regels: 
 
a) Als je afwezig blijft, verwittig je altijd de school (telefonisch of via smartschool en vóór 09u00). 
b) Als je na je afwezigheid terug op school komt meld je je onmiddellijk op het leerlingensecretariaat. Je levert 
dan je afwezigheidsattest in op de juiste vestiging*.  Met attesten die pas na vijf lesdagen worden ingeleverd 
kan je de afwezigheid niet meer wettigen. 
c) De school beslist op basis van de regelgeving of de afwezigheid gewettigd kan worden.  
Dixit-attesten, waarbij de dokter enkel op basis van jouw woord een doktersattest schrijft, worden geweigerd.  
Niet alle artsen in Nederland zijn bereid zelf medische attesten te schrijven. Voor Nederlandse leerlingen gelden 
daarom ook de afsprakenkaartjes met stempel van de arts als wettiging.  
d) Je dient altijd een afwezigheidsattest of motivatie in te leveren, ook al kan je daarmee niet altijd een wettiging 
verkrijgen voor je afwezigheid.  



 

14 
 

e) Voor langdurige afwezigheden (langer dan 10 dagen) wordt het attest binnen de 5 dagen binnengebracht of 
opgestuurd. 
f) Als je om een andere reden dan ziekte afwezig zal zijn, dan dien je vooraf toestemming te vragen bij 
leerlingbegeleiding of de directie en lever je achteraf een bewijsstuk in. De toelating wordt door een 
medewerker van het leerlingensecretariaat in je agenda genoteerd. (In 'noodgevallen' neem je telefonisch 
contact met de school). 
 
 
*Attesten per locatie 
 
Vestiging Nieuw Kempisch Dok 
Design & expo+ 
Printmedia Press en - Prepress 
Podiumtechnieken 
Visualisatie en presentatie 
 
Vestiging Noorderlaan  
Multimedia 
Grafische media 
Publiciteitsgrafiek 
Schilderen en decoratie 
 
Vestiging Joepik 
Woordkunst-drama 
Beeldende en architecturale kunsten – Vrije beeldende kunst 
 
Vestiging Meir 
Audiovisuele vorming 
Fotografie 
Haarzorg 
 
3.3.3 Je wordt ziek tijdens de les 
 
Indien je de school wil verlaten voor het einde van de lessen omdat je ziek bent, meld je je aan op het 
leerlingensecretariaat. Het leerlingensecretariaat (dat toestemming vraagt aan je ouders als je nog geen 18 bent) 
noteert het uur dat je de school verlaat. 
De afwezigheid wordt nadien gewettigd op de gebruikelijke wijze. 
 
 
3.3.4 Je wordt uit de les gestuurd of je verlaat zelf de les   
 
Wat ook de reden is waarom je uit de les gestuurd wordt, je meldt je altijd aan bij het leerlingensecretariaat.  
 
 
3.3.5 Niet-gewettigde afwezigheden   
 
Alle afwezigheden voor een andere reden dan ziekte of waarvoor de procedure niet gevolgd is, worden niet 
gewettigd en worden als problematisch geregistreerd. 
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Op ongewettigde afwezigheden worden jij en je ouders, voogd of verantwoordelijke aangesproken (gesprekken, 
brieven, nota’s in de agenda, schriftelijke verwittigingen, …) door medewerkers van het secretariaat, 
vakleerkrachten en klasleraar. Ook de leerlingenbegeleider volgt je afwezigheden mee op. 
Vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB op de hoogte gebracht en wordt mogelijk een 
begeleidingsdossier opgestart. Bij 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid (al dan niet gespreid in de tijd) 
wordt het Agentschap voor Onderwijsdiensten - Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds kunstonderwijs 
verwittigd. 
 
Leerlingen die veelvuldig afwezig zijn en niet ingaan op aangeboden begeleiding en hulp, kunnen geschrapt 
worden als regelmatige leerling. Dit betekent dat je het schooljaar niet met vrucht kan beëindigen en je dus niet 
naar een hoger leerjaar kan overgaan.  
 
+18-jarige leerlingen kunnen worden uitgeschreven uit de school vanaf 30 halve dagen ongewettigd afwezig.  
 
Als je ongewettigd afwezig bent kan  je worden gesanctioneerd en kan je een nul krijgen voor niet afgelegde 
taken en toetsen. 
 
3.3.6 Afwezigheden bij schoolactiviteiten die afwijken van het normale rooster. 
 
We rekenen erop dat je afwezigheden tijdens de examens, de stage, de geïntegreerde proef en tijdens 
meerdaagse studiereizen of projecten tracht te vermijden. Het is in sommige gevallen immers erg moeilijk om 
de gemiste dag(en) in te halen. Indien je uitzonderlijk toch afwezig bent, kan dit enkel gewettigd worden met 
een doktersattest.  
 
Afwezigheden tijdens de examens. 
Elke afwezigheid tijdens een examen moet gewettigd worden met een doktersattest. Dit geldt ook voor examens 
die plaatsvinden buiten de examenperiode. Je verwittigt ’s morgens voor 8.30 uur telefonisch het secretariaat. 
De eerstvolgende dag dat je op school bent, lever je je doktersattest in.  
De directeur, de leerlingenbegeleider, je klastitularis en je vakleerkracht overleggen of en wanneer er een 
inhaalexamen gepland wordt. Jij en je ouders worden hiervan telefonisch en per mail via smartschool op de 
hoogte gebracht. Datum, uur en plaats van het inhaalexamen noteer je in je agenda.  
Wie verzuimt om een medisch attest in te leveren, wordt als onwettig afwezig geregistreerd.  
De ongewettigde afwezigheid resulteert in een nul op het examen.  De klassenraad beslist of er nog een 
inhaalexamen kan worden gemaakt. 
 
 
 
Stage  
Ben je afwezig tijdens de stage? Verwittig dan de school, je stageplaats en je stagebegeleider vóór het uur dat 
je op je stage aanwezig dient te zijn. De eerstvolgende dag dat je hervat, lever je je doktersattest op school in.  
In geval van afwezigheid zal bekeken worden hoe je de gemiste dag(en) kan inhalen. De mogelijkheid bestaat 
dat dit dient te gebeuren in je vrije tijd, bijvoorbeeld op woensdagnamiddag, in het weekend of tijdens een 
vakantie. Ook voor te laat komen kan dit het geval zijn.  
  
Geïntegreerde proef  
Je respecteert de planning en deadlines van de geïntegreerde proef en je neemt deel aan alle opdrachten en 
activiteiten. Om de overstap te kunnen maken naar vervolgonderwijs moet je immers over de juiste attitude en 
planningsvaardigheden beschikken.  
Voor afwezigheden of te laat komen tijdens gip-activiteiten gelden dezelfde regels als die van het 
examenreglement. 



 

16 
 

 
Meerdaagse schoolreizen en projecten  
Meerdaagse schoolreizen en projecten gelden als normale schooldagen en zijn daardoor verplicht.  
 
 
3.3.7  Een leerkracht is afwezig 
 
Bij afwezigheid van een leerkracht tracht de school altijd een nuttige vervanging te voorzien. Als dit niet mogelijk 
is, wordt een alternatieve regeling getroffen. Voor praktijkvakken bestaat er de mogelijkheid dat de leerlingen 
onder toezicht in het praktijklokaal aan de slag gaan.  
 
De informatie over wijzigingen aan het lessenrooster en vervangingen van afwezige leerkrachten vind je op de 
prikborden van de vestigingen.  Lees regelmatig die mededelingen, niet alleen als je op school aankomt en 
tijdens de pauzes, maar ook voor je naar huis gaat. Ook op het leerlingensecretariaat kan je hierover informatie 
krijgen.  
Uitzonderijk kan het gebeuren dat een klas later start door afwezigheid van een leerkracht.  Indien mogelijk 
worden de leerlingen hier nog van op de hoogte gebracht als ze op school zijn.  Er komt steeds een melding via 
smartschool.  Check je smartschool dus dagelijks. 
 
Als de leerkracht afwezig is biedt de volledige klas zich eerst aan op het leerlingensecretariaat. Leerlingen van 
het derde jaar worden begeleid naar het studielokaal. Leerlingen vanaf het vierde jaar gaan zelfstandig naar de 
studie.  Daar wordt de aanwezigheid geregistreerd. Te laat komen in de studie wordt op dezelfde manier 
gesanctioneerd als een gewoon te laat. 
 
Tijdens de studie werk je zelfstandig aan de voorziene taak. Als er geen taak is of je bent klaar moet je nog steeds 
studeren of werken voor school.  Voorzie dus elke dag studiemateriaal. Als je zelf niets bij hebt zorgen wij voor 
werk.  
 
Gebruik van een laptop is enkel toegestaan in functie van het schoolwerk.  Alle elektronische gadgets blijven 
gedurende de ganse studie in de boekentas!  
 
 
 

3.4. Schoolagenda en Smartschool 

Smartschool is het elektronisch leerplatform waarmee de school werkt. Via de berichten wordt heel wat 
informatie verspreid. Het is dus belangrijk dat je dagelijks de berichten naleest. Ook van ouders verwachten we 
dat ze gebruik maken van het platform. 
De digitale agenda wordt voortdurend aangevuld met lesonderwerpen, taken en toetsen. 
Bovendien kunnen jij en je ouders in het leerlingvolgsysteem je afwezigheden, sancties, ... opvolgen. Je 
resultaten kan je bekijken via SKORE. 
 
Op Smartschool kan je de digitale schoolagenda terugvinden. Daarin staan het lesonderwerp, een eventuele 
huistaak en/of toets met het onderwerp en de aard van de oefening vermeld. 
 
De papieren schoolagenda is een planningsagenda en blijft een heel belangrijk document en heb je steeds bij: 

ê In de eerste plaats voor jezelf als geheugensteun en voor het plannen van je schoolwerk; 
ê De leerkracht beslist wat je moet invullen; 
ê Het is een communicatiemiddel tussen de school, je ouders en jijzelf; 
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ê Iedere toelating om van een geldende regel of afspraak af te wijken, dient in je agenda genoteerd te worden. In 
alle andere gevallen is de toelating ongeldig. Het is ook jouw verantwoordelijkheid er mee voor te zorgen dat de 
toelating ook in je agenda genoteerd wordt. 
 
Ouders, voogd of verantwoordelijke worden nadrukkelijk verzocht de schoolagenda regelmatig te controleren 
en te ondertekenen. 
 
De volgende onderrichtingen i.v.m. het gebruik van je schoolagenda moet je naleven: 

ê Op de eerste pagina duidelijk je naam, adres en klas invullen;  op pagina 11 ook je naam en klas noteren 
ê Alle inschrijvingen steeds in inkt of balpen maken; 
ê Je lessenrooster duidelijk en netjes inschrijven; 
ê Mededelingen aan je ouders, voogd of verantwoordelijke steeds onmiddellijk thuis laten ondertekenen; 
ê De schoolagenda moet in alle lessen (dus ook in praktijklessen) kunnen voorgelegd worden. Vergeet hem nooit!  
ê Wie een schoolagenda verliest, meldt dit onmiddellijk op het leerlingensecretariaat; 
ê Je agenda zal op het einde van het schooljaar door de klasleraar opgehaald worden; 
ê Je agenda zal gedurende 14 maanden op school bewaard worden; 
ê Er mag niets (bladen of nota's) uit je agenda verwijderd worden, behalve de ziektebriefjes; 
ê Als je agenda onverzorgd of slordig is, dan kan je verplicht worden (tegen betaling) een nieuwe aan te schaffen 

en over te schrijven. 
 
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.  
 
 

3.5. Leerhouding 

Een succesvolle schoolloopbaan begint bij een goede leerhouding. Hierbij ligt een grote verantwoordelijkheid 
bij jou!  
 
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, kan je een nul krijgen voor dat leerstofonderdeel. Je hebt immers niet kunnen aantonen 
dat je de leerstof onder de knie hebt. Je leerkrachten maken hierover concrete afspraken bij het begin van het 
schooljaar. 
 
 
Checklist goede leerhouding 
 

• Je hebt steeds het juiste lesmateriaal bij.  
• Je bent in orde met taken en toetsen.  
• 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 manier deel aan de les. 
• Je maakt notities volgens de afspraken en je houdt je cursussen in orde. 
• Je streeft naar een maximale deelname aan de lessen. 
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• Je komt op tijd. 
• 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 het klaslokaal op orde te houden. 

 
 

3.6. Gedragscode  

De school wil een veilig klimaat creëren.  Er wordt niet gepest in of buiten de school. Pestgedrag, 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. Ernstige overtredingen worden door de school aan het jeugdparket gemeld binnen de 
protocolovereenkomsten. 
 
Wij verlangen dat respect blijkt uit de manier waarop wij (leerlingen, leraren, directie, niet-lesgevend personeel) 
met elkaar omgaan. Verbaal en fysiek geweld naar gelijk wie toe wordt niet getolereerd.  
 
Je valt onder de verantwoordelijkheid van ALLE personeelsleden. Dat betekent dat ALLE personeelsleden: 

ê je de opdracht kunnen geven bepaalde taken en opdrachten uit te voeren; 
ê je kunnen vragen je agenda te tonen en af te geven; 
ê je kunnen aanspreken wanneer je een schoolregel overtreedt. 

 
 
3.6.1 Verplaatsingen in de loop van een schooldag 
 
Leerlingen van het derde jaar verplaatsen zich onder begeleiding van een leerkracht, tenzij anders 
gecommuniceerd via een nota in de agenda of een brief; 
Leerlingen vanaf het vierde jaar verplaatsen zich zelfstandig. 
 
 
3.6.2 Schooluitstappen 
 
Tijdens schooluitstappen en verplaatsingen blijven de schoolregels uiteraard geldig.  
Leerkrachten, ook diegenen van wie je geen les krijgt, zijn de verantwoordelijke reisleiders van wie je instructies 
en richtlijnen stipt opvolgt. Je gedrag tijdens verplaatsingen op straat, in musea, hotels en in transportmiddelen 
moet vlekkeloos zijn.  
Orde, netheid en respect voor "andermans goed" gelden tijdens uitstappen meer dan ooit. 
In autocars gelden de regels van de vervoersmaatschappij. 
 
 
 

3.7. Middagpauze 

3.7.1 3e jaren 
 
De leerlingen moeten verplicht lunchen in de eetzaal van de vestiging: 
De leerlingen begeven zich na het vierde lesuur onder begeleiding van hun leerkracht naar de refter. De 
leerlingen melden zich aan in de refter en krijgen een stempel in hun agenda; om 12u30 verlaten de leerlingen 
de refter onder begeleiding naar het schoolplein.  
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Leerlingen die bijles krijgen en daardoor niet naar de refter komen, laten dit door de betreffende leerkracht in 
hun agenda noteren; 
Niemand verlaat de school zonder toelating. 
 
 
3.7.2 4e, 5e, 6e en 7e jaren 
 
De leerlingen van 4, 5, 6 en 7 kunnen gebruik maken van de refter tussen 12u30 en 12.55u. Door plaatsgebrek 
kunnen we helaas niet altijd garanderen dat er voor iedereen een plekje is om te zitten.  
 
Belangrijk: voor de organisatie van de middagpauze in het Nieuw Kempisch Dok verwijzen we naar het 
vestigingsreglement. 
 
Het is niet de bedoeling dat er eten besteld en geleverd wordt op school.  Je voorziet zelf je lunch. 
 
 
 

3.8. GSM,smartphones, tablets,  muziektoestellen, beelddragers 

Toestellen worden altijd uitgeschakeld tijdens de lessen en worden weggestopt in je boekentas of afgegeven 
aan de leerkracht die ze vooraan in de klas bewaart! Enkel tijdens de pauzes mogen leerlingen hiervan gebruik 
maken.  We rekenen erop dat het gebruik ervan niet storend is voor anderen.  
Geluidsboxen zijn niet toegestaan! 
Tijdens de lessen algemene vorming is het gebruik van muziek- en beelddragers niet toegelaten. In het kader 
van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid geldt dit tevens voor de werkplaatsen en ateliers. 
De school is nooit verantwoordelijk in geval van diefstal, verlies of schade. Je mag in de klas, op het 
schooldomein of tijdens schoolactiviteiten geen foto’s nemen en niet filmen, tenzij hiervoor de 
uitdrukkelijke toestemming van iemand van het schoolteam werd verleend. Bij ernstig 
grensoverschrijdend gedrag contacteert de school de politie. Alle elektronische hulpmiddelen gebruik je 
in de les alleen voor educatieve doeleinden.  
 
 
 

4. Bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne 

4.1 Algemene aandachtspunten  
  
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 omgeving.   

  

• je eet of drinkt niet in de lokalen en gangen, ook niet tijdens de studie.  
• je hangt niet rond in de hal of in de gangen.  
• frisdrank, energy drinks, chips en andere calorierijke snacks passen niet bij een gezonde 

levensstijl. Energydrinks zijn verboden in onze school.  

• petjes, kappen of andere hoofddeksels zet je af binnen de gebouwen. Religieuze 
symbolen zijn niet toegelaten in onze school.  

• je besteedt dagelijks aandacht aan je persoonlijke hygiëne.   
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• je draagt verzorgde en propere kledij.  
• op weg van en naar school en tijdens verplaatsingen houd je je aan de verkeersregels 

4.2 Roken, medicatie,  drugs en alcohol, gokken, wapens 

Er geldt een algemeen rookverbod op en in de nabijheid van het hele schooldomein en op het traject tussen de 
verschillende vestigingsplaatsen.   
Zowel in open als gesloten ruimtes mag NIET gerookt worden. Dat verbod geldt voor iedereen tijdens en buiten 
de schooluren.  Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. 
Tijdens schoolactiviteiten buiten de school mag niet gerookt worden. 
 
De school mag zelf geen medicatie verstrekken. 
Het bezit en/of gebruik van voorgeschreven medicatie is enkel toegelaten als hiervoor een doktersattest kan 
worden voorgelegd. Het aanzetten tot gebruik en het verhandelen van medicatie is verboden. 
 
Alcohol en andere legale genotsmiddelen meebrengen en/of gebruiken is verboden in alle schoolse 
omstandigheden (op school, op weg van thuis naar school en omgekeerd, tijdens dag- en meerdaagse uitstappen 
enz.). Afwijkingen in bepaalde omstandigheden kunnen enkel binnen de wettelijke bepalingen en mits 
toestemming van de begeleidende leerkrachten. 
 
Het gebruik, bezit en/of verhandelen van illegale middelen is wettelijk verboden, dus ook in alle schoolse 
omstandigheden. Ook aanzetten tot gebruik van illegale middelen is verboden. Deze feiten zullen door de school 
aan het jeugdparket gemeld worden binnen de protocolovereenkomsten.  
 
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. 
 
 

4.2. Verzorgde en aangepaste kledij 

Op onze school streven we ernaar jongeren te vormen met een gezonde en kritische geest in een gezond 
lichaam. We weten dat je in je voorkomen graag wil laten zien hoe je als jongere denkt, voelt en leeft. We 
gunnen je een eigen levensstijl zolang deze getuigt van respect voor jezelf, je  leerkrachten, je medeleerlingen 
en je omgeving.   

We rekenen op je gezond verstand en stellen het op prijs dat je je houdt aan volgende afspraken:  

Verzorg je uiterlijk, zowel respectvol tegenover jezelf als tegenover de anderen.  Draag geen aanstootgevende 
kleding.  In de gebouwen draag je geen petten of andere hoofddeksels.   Sportkledij draag je enkel tijdens de 
LO-lessen. Religieuze symbolen zijn op school en tijdens schoolse activiteiten niet toegelaten.   

Je kledij moet ook geschikt zijn om opdrachten en activiteiten uit te voeren die in je studierichting gevraagd 
worden. In werkplaatsen, ateliers en/of kapsalons draag je de beroepskledij én de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die door de school aangeboden worden. Je houdt je aan de richtlijnen van de leerkrachten 
en/of de regels die in je afdeling gelden.  

Uiteindelijk heeft een leidinggevende het laatste woord bij discussies over wat op het vlak van kledij en 
voorkomen kan worden toegelaten.  
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4.3. Duurzaamheid en milieu 

4.3.1 Propere school = aangename school 
 
Om het Stedelijk Lyceum Cadix proper te houden, rekenen we op de inzet van iedereen. Daarom vragen we jou 
de huisregels voor het netjes houden van de lokalen, gangen en schoolpleinen nauwgezet op te volgen.  
In het gebouw en de lokalen wordt niet gegeten of gedronken tenzij tijdens de middagpauze in de refter. 
 
Papier, blikjes en ander afval werp je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of afvalemmers. Laat geen enkel 
afval achter in de lokalen, gangen of op het schoolplein. Het getuigt van weinig respect voor elkaar en voor het 
onderhoudspersoneel. 
 
 
4.3.2 Propere buurt = aangename buurt 
 
Uit respect voor onze buren verwachten wij dan ook dat iedereen een extra inspanning levert om in de 
omliggende straten geen afval achter te laten en de buurt proper te houden. Tijdens de pauze, voor en na 
schooltijd, wordt er niet rondgehangen voor hun woningen en gebouwen.  
 
4.3.3 Iedereen poetst mee 
 
Wekelijks wordt er op het einde van de schooldag gepoetst. De schoolpleinen worden opgeruimd. Elke klas heeft 
tijdens het schooljaar enkele poetsbeurten. Iedereen is verplicht aan deze poetsbeurt mee te werken. 
 
 

4.4.  Pauzes 

Tijdens de recreatie van 10u10 tot 10u25 en van 14u35 tot 14u50 ga je naar het voor jou bestemde schoolplein. 
Je blijft dus niet in de klaslokalen en/of in de gangen of op straat. Leerlingen bevinden zich steeds op de juiste 
speelplaats.  Leerlingen die zich onnodig binnen het gebouw of op de verkeerde speelplaats bevinden, kunnen 
worden gesanctioneerd. 
 
Alle leerlingen zetten zich bij het belsignaal ’s morgens en na elke speeltijd op de voor hun klas bestemde plaats. 
Je blijft rustig wachten tot je door de leerkracht wordt opgehaald.  
 
 

4.5. 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. 
 
 

4.6. Waardevolle voorwerpen 

Voorwerpen die geen verband houden met de lessen breng je beter niet mee naar school.  Dieren zijn verboden.  
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De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materialen, toestellen of voorwerpen die geen 
eigendom zijn van de school. Dit is ook van toepassing voor materiaal dat je huurt bij externe organisaties. 
 
Laat nooit geld of waardevolle voorwerpen achter in de klas, de gangen, de kleedkamers of op het schoolplein. 
Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Beperk je geld tot het hoogst noodzakelijke en houd dit steeds op zak. 
 
De school is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. 
 

4.7.  Verzekering 

4.7.1 Ongevallen 
 
Heb je een ongeval gehad of heb je je verwond, meld je dan op het leerlingensecretariaat. Daar zal je verzorgd 
worden en kan je, indien nodig, doorverwezen worden naar de hulppost of het ziekenhuis.  
 
4.7.2 Wanneer ben je verzekerd? 
 
Je bent als leerling verzekerd tegen ongevallen  

• op de normale weg van huis naar school of omgekeerd;  
• tijdens alle schoolse activiteiten. 

Als je op weg van of naar de school een ongeval overkomt, moet je zo vlug mogelijk het leerlingensecretariaat 
verwittigen. Bij een ongeval tijdens de schoolactiviteiten (in of buiten de school) moet de begeleidende 
leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.    
Opgelet: gemotoriseerde voertuigen (bromfiets, auto,…) zijn niet verzekerd via de schoolverzekering. Zorg zelf 
voor een behoorlijke verzekering.  
 
Leerlingen die tijdens de lesuren of pauzes de school zonder toestemming verlaten, kunnen bij een eventueel 
ongeval de school niet aansprakelijk stellen. Enkel wie op het leerlingensecretariaat vooraf een schriftelijke 
toelating in zijn agenda liet noteren, is verzekerd.  
 
De verzekering dekt enkel lichamelijke schade. Ook als je bril of contactlenzen beschadigd zijn, kunnen je ouders 
rekenen op een tussenkomst van de verzekering van de school. Ze dekt echter geen kleding of ander materiaal. 
Schade die leerlingen aan andere leerlingen toebrengen of aan hun materiaal, kan niet op de school verhaald 
worden. 
 
De kosten die verbonden zijn aan een eventueel transport met de ambulance zijn voor rekening van de leerling 
en of ouders. 
 
 
4.8 Evacuatie 
 
Het brandalarm wordt in onze school gegeven door een sirene. Minstens tweemaal per schooljaar wordt er een 
evacuatieoefening gehouden. In de lokalen en de gangen hangt een plan, met evacuatiewegen. Het is belangrijk 
dat je dit vooraf bekijkt om het correct te kunnen uitvoeren. De evacuatieprocedure wordt ook bij aanvang van 
het schooljaar besproken en ‘geoefend’.  

Wat te doen in geval van brand? 
 

• Volg nauwgezet de instructies van je leerkracht. 
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• Ramen en deuren worden afgesloten, maar niet op slot gedaan. 
• Het licht blijft aan of wordt aangedaan. 
• Je laat al je materiaal in de klas liggen.  
• Je verlaat snel maar rustig het lokaal. 
• Je blijft bij je vakleerkracht en zorgt ervoor dat niemand achterblijft. 
• Je volgt de voorgeschreven route naar de speelplaats. 
• Je meldt je op de speelplaats aan bij je leerkracht. 
• Je blijft bij je klasgroep en wacht op verdere instructies. 

 
4.9  Aanvullende reglementen 
 
Voor bepaalde studierichtingen, voor de examens, voor de lessen lichamelijke opvoeding, in werkplaatsen of op 
locaties en vestigingen, gelden specifieke regels en afspraken. Deze vind je in de bijlagen van dit reglement of 
krijg je bij aanvang van het schooljaar. 
 
 
5. Wat als je de regels overtreedt? 

Wie zich niet aan de regels uit het schoolreglement houdt, wordt al naargelang de ernst van de feiten 
gesanctioneerd met een gepaste maatregel gaande van een strafstudie, inschrijving onder voorwaarden, 
schriftelijke verwittiging, ... tot, zoals uitgelegd in het algemeen schoolreglement van het stedelijk onderwijs, 
een tuchtmaatregel.  
Wanneer iemand bij herhaling het schoolreglement overtreedt en/of maatregelen niet uitvoert, dan 
beschouwen wij dat als het bewust en met opzet negeren van het schoolreglement. Hiermee maakt de 
betrokkene het verwezenlijken van het opvoedingsproject van de school onmogelijk en wordt een 
tuchtprocedure opgestart. Deze tuchtprocedure kan leiden tot een uitsluiting uit de school. 
 
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.  
 
 
5.1 Schriftelijke verwittiging  
 
In een schriftelijke verwittiging worden een aantal voorschriften opgenomen die strikt dienen nageleefd te 
worden.  Inbreuken op één of meer van de voorschriften kunnen leiden tot sancties zoals extra taken, 
strafstudie, uitsluiting uit één of meer lessen of tot het opstarten van een tuchtprocedure die kan leiden tot een 
definitieve uitsluiting uit de school. 
 
5.2 Strafstudie 
 
Je kan om verschillende redenen een strafstudie krijgen: spijbelen, veelvuldig te laat komen, problematisch 
gedrag, ...  
De strafstudie wordt steeds ingeschreven in de papieren schoolagenda. 
Indien je op de geplande dag een belangrijke afspraak hebt, moeten je ouders, voogd of verantwoordelijke 
contact opnemen met de school om de strafstudie te verplaatsen. 
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Indien je ongewettigd afwezig bent op de strafstudie kan je geschorst worden. Dit kan gaan van 2 lesuren tot 
een hele lesdag. 
 
 
5.3 Administratieve kosten 
 
Administratieve kosten zoals aangetekende brieven en kopies omwille van orde- en tuchtmaatregelen worden 
aangerekend. 
 
5.4 Scholenprotocol 
 
Het Stedelijk Lyceum Cadix heeft de scholenprotocolovereenkomst ondertekend. Dit betekent dat wij als school 
strafbare feiten melden bij de politie en het jeugdparket en proces verbaal laten opmaken.  
 
Omgekeerd betekent dit dat de school, binnen de wettelijke beperkingen, geïnformeerd wordt over strafbare 
feiten die in schoolse omstandigheden gepleegd werden of waar de school op een of andere manier mee te 
maken heeft.  
 
6. Begeleiding en zorg 
 
6.1 De klastitularis als coach 
Eén van je leraars vervult de taak van klastitularis. Een klastitularis volgt elke leerling van zijn/haar klas van zeer 
nabij. Bij die leraar kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband 
met je studie of je persoonlijke situatie.  
 
6.2 De klassenraad 

Op geregelde tijdstippen komt een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering geeft je 
klasleraar ruime informatie of toelichting over de prestatie van elke leerling van zijn/haar klas. 
Door bespreking van je studieresultaten, je leerhouding en je gedrag, zoekt men eventueel naar een passende 
individuele begeleiding en kan door de klasleraar met de vakleraar(s) een begeleidingsplan worden afgesproken.  
Soms is doorverwijzing naar het centrum voor leerlingenbegeleiding of een andere instantie noodzakelijk. 
 
6.3 De leerlingenbegeleiding 

Voor een gesprek over een persoonlijk probleem of problemen i.v.m. je functioneren kan je bij de 
leerlingenbegeleiders terecht. Zij bemiddelen ook tussen leerlingen en leerkrachten en hebben regelmatig 
overleg met de adjunct-directeur en het CLB. De leerlingenbegeleiders kunnen ook jou aanspreken als de school 
vindt dat er iets niet loopt zoals het hoort. 
 

6.4 Het CLB-anker van de school 
Medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn aan de school verbonden en zijn regelmatig 
in het Stedelijk Lyceum Cadix aanwezig. Ook bij hen kan je terecht met persoonlijke problemen of vragen in 
verband met schoolkeuze en studieoriëntatie. 
 
6.5 Leerzorg en leerbegeleiding 

 
De school biedt aan elke leerling een uitgebreide basiszorg. Leerlingen die daar nood aan hebben kunnen 
rekenen op verhoogde zorg.   In bijlage kan u de tekst basis en verhoogde zorg terugvinden. 
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Voor leerlingen die omwille van bijzondere omstandigheden, bv. een leer- en/of ontwikkelingsstoornis, het 
moeilijker hebben om te leren en studeren, kan de school digitaal een bijzonder didactisch paspoort (BDP) 
voorzien. Een BDP bevat een aantal specifieke afspraken tussen de leerling en de school op het vlak van 
studiebegeleiding en ondersteuning. 
 
 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over: 

• het kunnen gebruik maken van bepaalde faciliteiten (bv. gebruik van een computer in bepaalde 
omstandigheden); 

• extra individuele begeleiding en/of ondersteuning (bv. bijwerklessen); 
• het ontheffen of vrijstellen van algemeen geldende regels (bv. het anders doorrekenen van schrijffouten bij 

dyslectische leerlingen). 
Een BDP legt ook de engagementen vast van de verschillende betrokkenen (leerling, ouder, school, externen, 
...) 
 
Het al dan niet toekennen van een BDP gebeurt op basis van de nood aan extra zorg van de leerling en de 
mogelijkheden van de school om op de zorgvraag te kunnen ingaan.  
 
 

6.6 Individuele flexibele leertrajecten  

De school is niet verplicht individuele flexibele leertrajecten aan te bieden.  Toch kan de klassenraad , in 
samenspraak met het CLB, de leerlingen en de ouders, beslissen om een individueel flexibel leertraject voor een 
deel of geheel van het schooljaar te organiseren.  

 
7 Evaluatie op onze school  

Een leerling wordt via taken, opdrachten, toetsen en eventueel GIP en stages geëvalueerd op verschillende 
domeinen: kennis, inzicht en vaardigheden waarover een leerling moet beschikken.  
 
7.1 Hoe evalueren we? 

7.1.1 Dagelijks werk en permanente evaluatie 
 
De evaluatie van je dagelijks werk omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten 
van je overhoringen, je leerhouding (zoals je inzet in de klas, je medewerking aan de opdrachten, groepswerk, 
enz.). Deze evaluatie verstrekt de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievorderingen en 
ontwikkeling. Je kan betrokken worden bij de planning van de taken en overhoringen, maar de leraar kan ook 
onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. 
 
Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van de studieprestaties verbonden aan een 
opleidingsonderdeel buiten het examenrooster, voorzien van regelmatige feedback.  
Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de beoogde doelstellingen en 
competenties. Enkele voorbeelden:  

• Regelmatige observatie van praktische vaardigheden of attitudes,  
• Regelmatige feedback op je werk, 
• Regelmatige beoordeling van je vaardigheden 
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• Regelmatige toetsing van jouw inzicht in theoretische concepten 

7.1.2 Examens 
 
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; Als je 's middags examen aflegt, verwittig 
je de school vóór 13u00 de dag zelf. 
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. 
 
Het uitgebreide examenreglement kan je terugvinden in de bijlagen. 
 
 
7.1.3 Geïntegreerde proef 
 
Naast de permanente evaluatie en de examens word je als leerling in de eindjaren van het KSO, TSO en BSO, ook 
beoordeeld op een geïntegreerde proef. Een bijzondere proef waarbij praktische vakken en sommige algemene 
vakken in een globale opgave vervat zitten. 
 
Voor de start van de geïntegreerde proef krijgt de leerling een informatiebundel waarbij hij tekent voor 
ontvangst.  
 
7.1.4  Stages 
 
In het BSO en het TSO maakt de leerlingenstage een wezenlijk deel uit van de opleiding. Daar waar de 
lessentabellen "stage" vermelden, is het dan ook verplicht die te volgen. 
 
Indien de leerling tijdens de vooropgestelde tijdsduur van de stage afwezig blijft, kan de directie in samenspraak 
met de begeleidende en/of delibererende klassenraad beslissen dat de jongere belast wordt met een 
inhaalstage. 
 
Eventuele vervoersonkosten die verbonden zijn met de stage zijn altijd ten koste van de leerling. 
 
Onvoldoende inzet, spijbelen, veelvuldig te laat komen, gebrek aan positieve werkhouding, kortom gedrag dat 
maakt dat het onverantwoord is om je stage te laten lopen buiten de school, kan ertoe leiden dat je tijdens je 
stageperiode in een aangepaste praktijkomgeving op school zal worden opgevangen.  
 
 
7.2 Rapportering 
7.2.1 Het rapport 
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Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je examenresultaten. Daardoor is het mogelijk je 
werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen of te belonen. De klasleraar of bij afwezigheid 
een vakleraar overhandigt je dit rapport op de data die bij aanvang van het schooljaar worden meegedeeld.  
Wanneer je bij de uitreiking van de rapporten niet aanwezig bent, dan haal je je rapport af bij de klasleraar of 
op het personeelssecretariaat (over de leraarskamer). 
 

7.2.2 Oudercontacten 
 
Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met ouders, voogd of verantwoordelijke om ze kennis 
te laten maken met de school, de directie en de leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het 
pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz. 
Oudercontacten worden ook georganiseerd om je studieresultaten en je functioneren op school te bespreken. 
Hiervoor hoeven je ouders niet te wachten tot de oudercontacten. Een bericht via smartschool naar de 
klasleraar, de leerlingenbegeleider, de technisch adviseur, de CLB-medewerker, de adjunct-directeur of de 
directeur  
 
 
7.3 Deliberatie 

 
7.3.1 Deliberatiecriteria 

Een leerling is geslaagd als hij aan volgende voorwaarden voldoet (in alle andere gevallen wordt er 
gedelibereerd):  
 

A) KSO/TSO/BSO 3de, 4de en 5de leerjaar  
· voor elk vak een globaal totaal van minstens 50 % 
· indien examens: voor de som van de examens voor elk minstens 50 % 

 
B) KSO/TSO/BSO 6de en 7e leerjaar (eindjaar) 
· voor elk vak een globaal totaal van minstens 50 % 
· indien examens: voor de som van de examens voor elk vak minstens 50 % 
· minstens 50 % op het algemeen totaal van de GIP en minstens 45% op elk vak dat deel uitmaakt van de GIP. 

 
De delibererende klassenraad houdt bij deliberatie rekening met: 
- de evolutie van de resultaten: stijgend of dalend; 
- de inzet; 
- de mate waarin je de aanbevelingen van de vakleerkrachten en van de begeleidende klassenraden hebt 
opgevolgd (zoals het volgen van bijwerklessen, het inlopen van taken en toetsen, …); 
- de kans om met succes een volgend schooljaar te doorlopen of - voor een eindjaar - op beroepsbekwaamheid. 
 
In geen geval beïnvloeden disciplinaire overwegingen de studiebeoordeling (ministeriële omzendbrief SO 64 van 
29 juni 1999). 
 
 
7.3.2  Het advies 
 
Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een geslaagd of niet-geslaagd als bij een 
attest A, B of C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders, voogd of 
verantwoordelijke worden meegedeeld. 
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Dit advies kan o. a. bevatten: 
ê raadgevingen in verband met je studie- en werkmethoden; 
ê een waarschuwing voor vakken waaraan je het komende schooljaar extra aandacht moet schenken; 
ê concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; 
ê suggesties voor het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). 

Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend, maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en 
wordt dan ook best opgevolgd. 


