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SCHOOLJAAR 2022-2023                1 SEPTEMBER 2022 

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Om 
totale chaos te vermijden dient een samenleving zorg te besteden aan de naleving van de regels en 
afspraken.

Onze school is ook een samenlevingsvorm en bestaat uit leerlingen, ouders, personeel en directie. 
Om in die groep positief samen te leven en te werken zijn dan ook leefregels nodig. Groeien in ver-
antwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school alleen maar lukken via duidelijke doelstel-
lingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat.

Als leerling moet je je niet enkel aan een aantal plichten houden, maar geniet je ook van een aantal 
rechten. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school 
ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een 
aantal vlakken.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. 
Het schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een 
engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. Het tweede deel bevat het studiereglement 
en het orde- en tuchtreglement. Deze eerste twee delen van het schoolreglement vind je terug op 
de website van onze school (www.sintclara.be) en liggen ter inzage op het secretariaat. In het derde 
deel vind je heel veel nuttige informatie bij de leefregels en de jaarkalender. Dit werd opgenomen in 
deze agenda. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. 
Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste of derde deel is er een nieuw akkoord 
van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het tweede deel 
is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het 
schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 

Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. 
Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit schoolre-
glement naar “je ouders” wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden. 
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INLEIDING

Waar mensen samen hun tijd doorbrengen is het nodig dat er afspraken gemaakt worden om het voor 
iedereen leefbaar te maken. Met deze leefregels willen we je op weg zetten om respectvol om te gaan 
met je medemens en je omgeving. 

De leefregels willen vooral de geest van het opvoedingsproject van de school illustreren, zonder een 
gedetailleerde opsomming te geven van alle praktische regeltjes.

 ▪ burgerzin:                je samenleving beter leren kennen en mee dragen

 ▪ sociale vaardigheden:                respect tonen in communicatie en lichaamstaal 

 ▪ leren leren:                plannen, verkennen, begrijpen, inprenten, controleren en herhalen

 ▪ gezondheidseducatie:                 zorgzaam omspringen met je gezondheid

 ▪ milieu-educatie:                 handelen uit respect voor je leefmilieu

1.  AFWEZIGHEDEN   

Wanneer je niet op school kan zijn, verwittig je zo snel mogelijk de school. Dit kan telefonisch of via 
mail (afwezig@sintclara.kobart.be) of een bericht (naar scc.afwezig) op Smartschool. Ben je afwezig 
geweest, dan breng je de eerstvolgende dag dat je weer naar school komt zelf het attest naar het ont-
haal. Leerkrachten verwachten dat je na je afwezigheid zo snel mogelijk bijgewerkt bent. Bij een korte 
afwezigheid kan het attest door je ouders geschreven zijn, bij een langere periode (meer dan 3 dagen) 
volgt steeds een doktersverklaring.

Als je de school moet verlaten om bv. naar de dokter of de orthodont te gaan, dan ga je vooraf naar het 
onthaal. Daar geef je een gehandtekend briefje van je ouders af die je toestemming geven om de school 
te verlaten. Je krijgt dan een toestemming met van de school die je aan de leerkracht tijdens de les 
afgeeft om te kunnen vertrekken. Bij terugkomst op school breng je op het onthaal een attest binnen 
dat je afwezigheid officieel wettigt.

De afwezigheid vlak voor of tijdens een proefwerk/eindproef moet je altijd met een doktersattest sta-
ven. 

Ongewettigd afwezig zijn betekent spijbelen en wordt door de school opgevolgd volgens de afspraken 
zoals beschreven in het schoolreglement.

2. AGENDA EN ANDERE PERSOONLIJKE DOCUMENTEN

Deze agenda is je planningsagenda. De school verplicht je om deze dagelijks bij te hebben om  twee 
redenen:

1. Je studies, taken en persoonlijke activiteiten goed plannen en organiseren dragen in grote mate bij 
tot mooie resultaten op school. Daarom zal de leerkracht je voor of na de les opdragen om de les-
sen en/of taken te noteren in deze agenda. Je schrijft op wat je moet maken, studeren, meebrengen 
én je kan zelf aanvullen met je eigen, persoonlijke activiteiten.  
De digitale agenda die door de vakleerkrachten wordt ingevuld op Smartschool is een backup. De 
vakleerkrachten plaatsen de lesinhoud, de taken en opdrachten steeds tijdig in de digitale agenda 
nadat zij ze tijdens de les hebben meegedeeld en toegelicht. Ook de proefwerkregeling, excursies of 
verlofdagen vind je terug in de digitale agenda.
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2. De planningsagenda is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Indien je thuis technische 
problemen ondervindt met je PC, printer e.d. dan moet dit door één van je ouders gemeld worden 
via de planningsagenda. Wanneer de leerkracht zelf iets wil meedelen aan je ouders, kan dit via een 
berichtje in deze planningsagenda.

3. AVONDSTUDIE EN ATTITUDES

Vanaf de tweede week van september is er avondstudie voorzien, voor leerlingen die op school willen 
studeren van 15.40u tot 16.30u. De school verwacht dat iedere leerling er ernstig werkt en studeert. 
Indien je de avondstudie ernstig of meermaals stoort, zal je de toegang tot dit studie-uur ontzegd 
worden en verwittigt de school je ouders hiervan.

Je kan ook verplicht naar de avondstudie verwezen worden, indien je herhaaldelijk niet in orde bent 
met je materiaal of er niet in slaagt een taak tijdig in te dienen. Voor grotere taken volstaat een 8ste uur 
echter niet. Je krijgt dan de kans om dit tijdens een woensdagnamiddagstudie recht te zetten.

Wat als je een taak te laat inlevert? 
Indien je er niet in slaagt een taak op tijd in te dienen, spreekt je vakleerkracht een nieuwe datum met 
je af waarop je de taak moet afgeven. Je verliest dan wel 10% van de punten. Is het tegen de nieu-
we deadline niet in orde gebracht, krijg je een 0 en kan je verplicht worden tot een 8ste lesuur. Voor 
grotere taken volstaat een 8ste uur echter niet. Dat moet je dan tijdens een woensdagnamiddagstudie 
rechtzetten.

4. CULTUURAANBOD

Wij proberen je op onze school in contact te brengen met verschillende vormen van cultuur zodat je blik 
verder gaat dan de populaire cultuur. 

Zo kan je bijvoorbeeld vanaf het derde jaar kiezen uit een selectie uit het theateraanbod en we organi-
seren voor alle leerlingen jaarlijks een filmforum dat focust op de ‘andere’ film. Verder nemen heel wat 
leerlingen deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), waarvoor zij heel wat boeken verslinden. 
De school heeft ook een eigen leesclub. Tijdens de middagpauze kan je je in de leeshoek bij het audi-
torium rustig verdiepen in één of ander spannend of mooi boek. Daarnaast is er in het SCC de  eigen 
toneelgroep SPOTS actief. Misschien wil jij wel deel uitmaken van deze groep dansers, muzikanten, 
acteurs en actrices of technische ondersteuning bieden bij de voorstelling? Iedereen welkom!

5. COMMUNICATIE

Naast het aanbod van leefregels en schoolreglement communiceert de school via Smartschool, de 
agenda, de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, de website (www.sintclara.be) en facebook...

De communicatie via Smartschool gebeurt voor 17.30u. indien de opdracht tegen de volgende school-
dag bedoeld is. Alles wat op vrijdag na 17.30u. nog wordt gecommuniceerd via Smartschool mag je 
maar hoef je niet tijdens het weekend te lezen. Natuurlijk lees je het dan wel op maandag. 

Op Smartschool vind je trouwens op SCC voor leerlingen het algemene afsprakenplan voor ICT, Smart-
school/Skore terug.

Via Smartschool voor ouders informaeren we naast de vakrapportering ook over: afwezigheden, reme-
diëring, zorgmaatregelen en extra nota’s aan een leerling.

In het cafetaria en bij het onthaal hangen 2 infoschermen. Hou ze dagelijks in het oog. Er verschijnen 
extra boodschappen op.
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6. DAGORDE

De schoolpoort gaat om 08.00u. open.

Het belt drie minuten voor het begin van de lessen. Je wordt binnen de schoolpoort verwacht voor het 
einde van het eerste belteken, zodat je bij het begin van het tweede belsignaal in de rij kan staan. Blijf 
niet langer dan nodig in de fietsenstalling om een vlotte instroom mogelijk te maken.

Kom je te laat op school, dan haal je een stempel aan het onthaal en toon je die bij het binnenkomen in 
de klas.

Drie keer te laat komen betekent meldingsplicht om 08.05u. elke ochtend van de week. Lukt dat niet 
dan volgt een bijkomende woensdagnamiddagstudie. Wanneer je na de meldingsplicht weer 3 keer te 
laat komt staat je een lange woensdagnamiddagstudie te wachten. Je start elk semester (september 
en februari) met een schone lei. 

Indien je ’s middags drie keer te laat aankomt, wordt het witte pasje ingetrokken en blijf je een week 
verplicht op school tijdens de middagpauze.

De lessen beginnen  
  -  ’s ochtends om 08.20u. en eindigen om 11.55u. of om 12.45u. 
  -  ’s middags om 12.55u. of om 13.45u. en eindigen om 15.40u. of 16.30u.

Blijf niet treuzelen aan de schoolpoort voor of na de schooluren. De school draagt verantwoordelijkheid 
tot je thuis bent of op school, maar je wordt verondersteld de snelste weg erheen te nemen.

Elke les duurt 50 minuten. 

Er is een pauze voorzien van 10.00u. tot 10.15u. en van 14.35u. tot 14.50u. 
De middagpauze is van 11.55u. tot 12.55u. of van 12.45u. tot 13.45u.

Tijdens de middagpauze is de poort toe van 12.05u. tot 12.35u. Het is verboden sluipwegen te gebruiken 
langs het G- of F-gebouw.

Woensdagnamiddag is vrij, tenzij je een straf of inhaalopdracht hebt. Als de school uit is, wacht je tot je 
aan de beurt bent om door de poort te gaan. Let wel: de fietsers vertrekken eerst. Voetgangers/busrei-
zigers wachten tot zij van de gemachtigd opzichter het signaal krijgen om verder te gaan.

’s Morgens en ’s avonds openen we het poortje achter het voetbalveld om langs daar binnen te komen 
of de school te verlaten. Let op: tussen 8.30u. en 15.30u. is verkeer langs daar niet mogelijk. Dan is het 
poortje op slot.

In het schooljaar 2022-2023 heeft 6 LC ook op woensdagnamiddag les van 12.30u. tot 15.00u. Deze klas 
is dan vrij op vrijdagnamiddag.

7. EVALUATIE - VAKRAPPORTERING EN RAPPORT

Je ouders kunnen via hun toegang tot Smartschool je dagelijks werk opvolgen. Dit noemt de school 
vakrapportering. Daarnaast krijg je 4 keer per jaar het rapport mee met de synthesecijfers. Het rapport 
is ook online beschikbaar. Onder de resultaten op het rapport staat de algemene klassenraadconclu-
sie. Indien nodig zal de klasdirectie hier ook aangeven dat er vanuit de school een oudercontact wordt 
gevraagd of melden dat je dringend moet ingaan op het remediëringsaanbod van de leerkracht(en).

Ben je regelmatig ongewettigd afwezig of kom je vaak te laat, zal je worden uitgenodigd voor een ge-
sprek met een leerlingbegeleider, CLB-medewerker of de pedagogisch directeur.

Indien je in de loop van je schoolcarrière van richting verandert en je een studierichting kiest die niet 
aansluit bij de vorige richting, wordt er een begeleidingstraject opgezet. Je krijgt na de verkennende en 
oriënterende gesprekken met  het CLB, de pedagogisch directeur en de vakleerkracht(en) een instap-
pakket aangereikt met nadien een formatieve test voor dat vak/die vakken waar een inhaalbeweging 
voor nodig is.
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8. FIXERS EN “NEEN TEGEN PESTEN”

We zeggen “neen tegen pesten, ook tegen cyberpesten”. Indien er toch wordt ge(cyber)pest meld je dit 
best aan een leerkracht of via sarah.willems@sintclara.kobart.be die dit doorgeeft aan de fixers. Dit zijn 
leerkrachten die gaan werken aan het herstel. De fixers zullen het gesprek aangaan met de gepeste 
leerling én de pestende leerling. Doel is het pesten definitief te laten stoppen.

In het geval van cyberpesten blokkeer je best de afzender en zorg je voor bewijsmateriaal door van het 
bericht een screenshot te maken.

9. GEZONDHEID - GEZONDHEIDSEDUCATIE

Onze school voert een preventiebeleid op het vlak van roken. Op de hele school is er een rookverbod en 
streven we naar een ”rookvrije schoolomgeving tot 800 meter” rondom de school, dit in samenspraak 
met de gemeente en alle scholen in Arendonk. Op het terrein rond de school en voor de schoolpoort 
wordt eveneens niet gerookt of gedampt. Ook het roken van een e-sigaret is ten strengste verboden.

• Eten en drinken: 
Kauwgom, chips, borrelnootjes, cafeïnerijke energiedranken en alcohol horen niet thuis op 
school.

• Drugs: 

o Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg “drugs” ge-
noemd -, zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en 
die van je medeleerlingen.

o Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van 
dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school 
terzake een preventiebeleid. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen leren en 
studeren in een veilige schoolomgeving waar hun ontwikkeling niet in het gedrang komt door 
middelengebruik. Wij  nodigen alle schoolbetrokken partners uit mee te werken aan dit beleid. 
De politie zal in het kader van drugpreventie een aantal keren controleacties uitvoeren in onze 
school. 

o Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de 
eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het 
orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet 
meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft, wan-
neer je medeleerlingen bij druggebruik betrekt of drugs verhandelt. 

o In geval van dealen volgt er automatisch een definitieve uitsluiting.

10. GSM-GEBRUIK

De leerlingen van de eerste graad mogen geen gsm gebruiken noch in de cafetaria noch op de speel-
plaats.

De leerlingen van de tweede graad mogen de gsm enkel gebruiken tijdens de eetbeurt in de turnzaal. 
Tijdens die beurt mogen zij hun gsm gebruiken. Eenmaal buiten, bergen zij het toestel op.
De leerlingen van de derde graad mogen hun gsm gebruiken tijdens hun eetbeurt in de F-blok. Ook zij 
mogen enkel daar dan hun gsm gebruiken. Beslissen ze om naar buiten te gaan, dan bergen ze hun 
toestel op.

De overige maatregelen zijn: 
De gsm blijft altijd in de boekentas. Geen gsm tijdens de lessen (enkel mits toestemming van de leraar) 
of in de gang tijdens de wissels.
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Fotograferen of filmen van medeleerlingen of personeel is ten strengste verboden! Houd je je niet aan 
deze afspraak of gebruik je Ipod of andere apparaten die niet thuis horen op school tijdens de schoolu-
ren dan worden deze ‘afgenomen’. Je haalt ze op het einde van de dag weer op aan het onthaal. Elke 
inbreuk betekent een aantekening, 3 aantekeningen per semester leiden tot een korte woensdagna-
middagstudie. Weiger je je gsm bij een overtreding in te leveren dan krijg je automatisch een woens-
dagnamiddagstudie. Je gsm of smartwatch bovenhalen tijdens een proefwerk wordt gezien als een 
vorm van spieken. 

Je brengt je gsm op eigen verantwoordelijkheid mee. Onze schoolverzekering dekt geen schade aan 
gsm’s.

Waardevolle tips:

1. Ga steeds respectvol om met de anderen, ook via de nieuwe media.
2. Wees verstandig en geef je wachtwoord nooit door! Verander regelmatig van wachtwoord.
3. Beveilig je facebookprofiel! 
4. Beheer je facebookpagina op een positieve manier, d.w.z. toon je op een positieve manier aan je 

facebook friends.
5. Hoed je voor valse profielen, grooming, sexting e.d.!
6. Wees voorzichtig met het doorgeven van erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet, ook 

aan vrienden. Vanaf het moment dat de andere over die informatie beschikt, heb je er geen controle 
meer over en kan ze op grote schaal verspreid worden.

7. Denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan zelfs 
kwetsend overkomen. Het gebruik van emoticons kan helpen om duidelijk te maken dat iets als 
grap bedoeld is.

8. Waarschuwing: heel wat zaken zijn strafbaar (bv. foto’s publiceren op het internet zonder toestem-
ming van de persoon in kwestie, zich voordoen als iemand anders, cyberpesten…)

In de eerste en tweede graad krijg je les over “veilig op het internet”. Tijdens de infoavond in september 
wordt de ICT-visie van de school aan de ouders toegelicht. Zij spelen immers een cruciale rol in het 
cybergedrag van hun kind.
Ook wat het gebruik van de sociale media betreft, verwachten we van iedereen een vriendelijke en res-
pectvolle omgang, in en buiten de school, zowel naar leerlingen als naar personeel toe.
Fotograferen of filmen is dus verboden. We hopen dat je zo op weg gezet wordt tot bewust en res-
pectvol handelen. Ook wat het gebruik van de sociale media betreft, verwachten we van iedereen een 
vriendelijke respectvolle omgang, in en buiten de school, zowel naar leerlingen als naar personeel toe. 
Indien door misbruik van de sociale media de klassfeer of het schoolgebeuren toch wordt ondermijnd, 
zal de school streng optreden en waar nodig externe instanties inschakelen (CLB, politie...). In geval 
van cyberpesten adviseert de school de afzender te blokkeren, screenshots als bewijsmateriaal te 
nemen en de kernleerkrachten of de directie te raadplegen.

9. ICT

Iedere leerling en elke leerkracht heeft een eigen schoolaccount waarmee hij/zij inlogt op de com-
puters van de school en op alle cloudtoepassingen. Met dit account kan je je ook aanmelden op het 
wifi-netwerk.

Telkens wanneer jij je met dit account aanmeldt op het computernetwerk van de school (bedraad of 
draadloos) wordt dit geregistreerd, zodat bij eventueel misbruik of vandalisme de verantwoordelijke 
hiervan kan gevonden worden.

Er wordt van iedereen verwacht om correct om te gaan met het beschikbare materiaal en de infra-
structuur. Indien er door gebruikers problemen worden vastgesteld, moeten deze doorgegeven worden 
aan de ICT-verantwoordelijken via een smartschoolbericht naar ‘scc help’.

Misbruik van internet, zoals illegale downloads, is ten strengste verboden.
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De school verwacht dat  leerlingen en ouders de digitale informatie via Smartschool, de agenda, mails, 
vakrapportering, nieuwsbrief… opvolgen.

De school bezorgt alle leerlingen en ouders een account en een wachtwoord. 

Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn laptop en gebruikt die zoals de leerkracht het voor-
schrijft. 

Belangrijke afspraken:

 ▪ Je laadt je laptop thuis op.
 ▪ Tijdens de les ligt de laptop op de bank. Je opent die pas nadat de leerkracht hiertoe de toestem-

ming heeft gegeven.
 ▪ Je typt enkel wanneer dit gevraagd of verwacht wordt.
 ▪ Je gebruikt steeds je eigen, echte naam.
 ▪ Je hanteert de juiste spelling en een verzorgd taalgebruik.
 ▪ Je bezoekt enkel die sites waartoe de leerkracht je toestemming geeft.
 ▪ Indien je bij uitzondering gebruik moet maken van de powerbank op school om je laptop op te 

laden, vraagt de school een financiële vergoeding hiervoor.

Alle concrete afspraken i.v.m. het gebruik, het opbergen, het transport... kan je terugvinden op Smart-
school. (SCC voor leerlingen-algemene afspraken ICT, Smartschool en Skore) 

10. INHAALTOETSEN

Inhaaltoetsen worden in regel op woensdagnamiddag of tijdens de middagpauze ingehaald na afspraak 
met de betrokken leerkracht. Als om één of andere dringende reden de afspraak niet kan doorgaan 
verwittig je onmiddellijk de leerkracht.

Indien je een inhaaltoets hebt tijdens de middagpauze, blijf je die middag op school eten.

11. LEEREILANDEN

Tijdens de middag is er geen toegang tot de leereilanden. Enkel het leereiland op de tweede verdieping 
van de A-blok wordt voortaan gebruikt voor “peer tutoring” of Peers². D.w.z. na overleg met een vak-
leerkracht of klasleerkracht kunnen leerlingen van de eerste graad hier extra uitleg krijgen van leerlin-
gen van de 3de graad en wel van 12.20u. tot 12.50u. Er mag nooit op een leereiland gegeten worden. 

12. LEERLINGENPAS

Je ontvangt in het begin van het schooljaar een leerlingenpas. Indien je niet op school blijft eten, krijg 
je een witte pas. Andere leerlingen hebben een rode pas. Wanneer je in de namiddag de school binnen-
komt, toon je je schoolpas. 

Leerlingen van het eerste t.e.m. het derde jaar die niet van Arendonk zijn, worden verondersteld op 
school te eten en krijgen een rode pas tenzij zij een adres en telefoonnummer van een familielid opge-
ven waar zij tijdens de middag hun lunch gebruiken. 

Wie de school verlaat met een rood pasje krijgt een woensdagnamiddagstudie. Wie drie keer per se-
mester zijn schoolpas vergeet, krijgt ook een woensdagnamiddagstudie. 

Wie zijn leerlingenpas verliest, betaalt € 2,5 voor een nieuwe pas. 

Bewaar je schoolpas tot oktober van het volgende schooljaar. Hij blijft gelden tot de nieuwe pasjes 
klaar zijn.



- 22 - - 23 -

13. LEREN-LEREN

Klasleerkrachten en vakleerkrachten staan regelmatig stil bij leren leren en geven tips hoe je de leer-
stof thuis best aanpakt.

Wanneer het huiswerk (taken en lessen) niet verloopt zoals zou moeten, kunnen ouders, leerkrachten 
of leerlingen een aanvraag doen voor de klas “begeleid leren”.  
Dit zijn geen bijlessen voor bepaalde vakken maar het helpt wel leerlingen om de juiste leermethode 
onder de knie te krijgen. Deze begeleidende uren vinden maximaal twee keer per week plaats tijdens 
een achtste lesuur. De leerlingen krijgen er extra hulp bij het plannen en het leren. Omdat we hier op 
maat werken, houden we deze groepen bewust klein.  
Alle leerlingen die gedurende een trimester in de klas begeleid leren zaten, blijven ook in de namid-
dagstudie tijdens de proefwerken van dat trimester.

Jaarlijks zijn er ook leerlingen uit het zesde jaar die in samenwerking met de vakleerkrachten extra 
remediëring aanbieden aan jongere leerlingen.  
Deze peertutors kunnen tijdens een middagpauze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar bijkomend 
ondersteunen voor de vakken Nederlands, Frans of wiskunde.

Op Smartschool vind je goede handleidingen (kalender 1ste graad, leren leren 2de 3de graad) terug. 
Deze helpen je op een juiste manier te studeren en je schoolwerk goed aan te pakken.

14. MIDDAGPAUZE

Tijdens de middag is er een langere pauze van 11.55u. tot 12.55u. In uitzonderlijke gevallen hebben 
sommige klassen in de hogere jaren een m-uur. Zij krijgen dan hun middagpauze van 12.45u. tot 
13.45u. 

Als je tijdens de middag op school blijft, gelden volgende afspraken: 

 ▪ Het eerste jaar eet verplicht in het cafetaria tijdens de eerste eetbeurt om 11.55u. tot 12.15u. 

 ▪ Vanaf 12.20u. voorzien we een vrije eetbeurt voor het tweede jaar. Dan kunnen ook de overige leer-
lingen drinken of en versnapering kopen in het cafetaria.

 ▪ De tweede graad kan eten in de turnzaal van 12.00u tot 12.30u. De lessen LO mogen hiervan geen 
hinder ondervinden. Gebruik van gymmateriaal tijdens deze lunchpauze is ten strengste verboden. 

 ▪ De derde graad krijgt in het F-gebouw de aangepaste gang naast de turnzaal ter beschikking. 
De leerlingen zorgen ervoor dat deze ruimte na elke middag netjes wordt achtergelaten (tafels 
afgeveegd, stoelen netjes volgens afspraak). Per week is er een klas verantwoordelijk voor de orde 
in deze ruimtes.

Tijdens de wintermaanden kan je ‘s middags warm water verkrijgen in het cafetaria voor thee, instant-
soep… Noodles zijn niet toegestaan.

Diegenen die een m-uur hebben, eten normaal in het cafetaria. 

Tijdens de middagpauze is het niet de bedoeling dat leerlingen met een wit pasje voor andere leer-
lingen bestellingen van smoskes e.d. uitvoeren. Ben je je boterhammen vergeten, meld je dit aan het 
onthaal, waar men je zal verder helpen.  
De school voorziet ook in heel wat middagactiviteiten: sport, dans, zang, toneel, gezelschapsspelen, 
typlessen e.d. Praktische informatie volgt in de loop van de maand september.

15. MILIEU-EDUCATIE

Onze school heeft een milieucharter opgesteld. Op deze manier proberen we iedereen aan te zetten om 
milieuvriendelijk te handelen. We beperken afval, recycleren en sorteren waar het kan.
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Milieucharter SCC: Er is géén PLAN(eet) B!  Dus we gaan voor A!

 ▪ PET, plastic en aluminiumverpakkingen zijn niet OK.
 ▪ Laat ons drinken uit een glas of een drinkbus (ook op excursies, sportdagen, recepties).
 ▪ Afval hoort in de vuilnisbak.
 ▪ Natuurlijk respecteren we tijdens feestjes ook het milieu (Kerstmis, Pasen, einde school-

jaar).
 ▪ Allen samen voor een groene planeet!

We dragen zorg voor een propere school en deponeren afval steeds in de dichtstbijzijnde vuilnisbak. 
Wie zich niet aan de afspraken rond afvalbeperking houdt, staat een milieuklus te wachten op woens-
dagmiddag.
 ▪ Breng daarom een brooddoos mee voor je lunchpakket, geen aluminiumfolie.
 ▪ Eigen drinken kan enkel nog meegebracht worden in een herbruikbare, goed herkenbare en gela-

belde DRINKBUS (dus GEEN PET, BLIK, BRIK).
 ▪ Tussendoortjes worden verkocht zonder verpakking, dus uit bulkverpakking.
 ▪ De niet-toegestane verpakkingen worden in beslag genomen.

In de loop van het jaar zullen er vanuit de milieuwerkgroep acties gevoerd worden voor een propere 
schoolomgeving, zoals plandelen (wandelen en plastic verzamelen).

16. ORDE IN DE KLASLOKALEN

‘s Avonds wordt elk lokaal ordelijk en proper achtergelaten: stoelen en banken netjes, geen papiertjes 
op de grond, computers uit, lichten uit, bord geveegd en ramen dicht.

Iedere dinsdag en donderdag is er na het zevende of het achtste uur een ordebeurt: de klas uitkeren, 
de borden reinigen, de vuilnisbakken in de afvalbakken buiten ledigen. Hiervoor maakt de klasleer-
kracht in de eerste week van september afspraken met de klas en stelt hij/zij een ordelijst op. 

17. PERSONEELSVERGADERING

Eén- of tweemaal per trimester voorziet de school een algemene personeelsvergadering vanaf 15.45u. 

Dit heeft tot gevolg dat alle achtste uren, de klas begeleid leren en de avondstudie die dag vervallen en 
alle leerlingen naar huis gaan.

18. PROBLEMEN

De school duldt geen agressie, noch geweld. De veiligheid van andere leerlingen mag nooit in gevaar 
gebracht worden.

Wanneer je problemen hebt, spreek je er best met iemand over. Zo kan er gezocht worden naar een 
oplossing of kan men rekening houden met de situatie.

Persoonlijke problemen of moeilijkheden met klasgenoten kan je best toevertrouwen aan je klasleraar, 
een leerlingbegeleider (mevr. Willems, dhr. Verbeeck, mevr. Le Pera, mevr. Ciancio of mevr. Ceyssens), 
de pedagogisch directeur mevr. Verheyen of de contactpersonen van het CLB. Je kan dit rechtstreeks 
doen of via mail. Het overleg met één van de leerlingbegeleiders gaat door in hun eigen lokaal G103.

Zijn er problemen met bepaalde lessen, afspraken of sancties, dan praat je er best eerst met je leer-
kracht over. Ligt dat moeilijk, dan kan je ook contact opnemen met je klasleraar. 
Kom je er niet uit, dan kunnen ouders via het secretariaat vragen dat de betrokken persoon contact 
opneemt.

De directie bemiddelt wanneer het nodig mocht zijn. Een sanctie of ordemaatregel kan echter niet door 
de ouders herroepen worden.
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19. PROEFWERKEN/EINDPROEVEN

Voor het begin van elke proefwerkenperiode krijg je de proefwerkenregeling doorgespeeld. De halve 
dag voor het begin van het eerste proefwerk heb je vrij om te studeren. Er zal je worden gevraagd of je 
gebruik wil maken van de studiemogelijkheden op school, ofwel tot 12.00u ofwel ook in de namiddag tot 
15.40u.  

Tijdens de proefwerken is er namiddagstudie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De 
avondstudie stopt de dag voor het begin van de proefwerken in het 1ste jaar.  

Eén week voor het begin van je proefwerkenreeks start de “sperperiode”. In die week blijft je agenda 
blanco. Er worden dan geen overhoringen of taken meer gepland om je de kans te geven je proefwer-
ken voor te bereiden.  

De afwezigheid vlak voor of tijdens een proefwerk/eindproef moet je altijd met een doktersattest 
staven. Een gemist proefwerk/eindproef haal je in principe na de reeks in. Je bespreekt dit met mevr. 
Verheyen.

Voor iedereen zijn de einduren van de proefwerken 10.00u of 12.00u en mag je na deze tijdstippen naar 
huis, indien je thuis studeert. Je ouders moeten hiervoor wel hun toestemming geven. Voor diegenen 
die op school studeren is er een namiddagstudie voorzien tot 15.20u.

Wanneer je betrapt wordt op spieken of medewerking verleent tot spieken, betekent dit dat je een nul 
krijgt op het (deel)proefwerk dat je op dat moment aflegt. Er volgt ook een lange woensdagnamiddag-
studie. Je gsm of smartwatch bovenhalen tijdens een proefwerk wordt ook gezien als een vorm van 
spieken.

Ook plagiaat is een oneerlijke praktijk. Plagiaat of letterdieverij genoemd is “het overnemen van stuk-
ken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”. Hiervoor kan je 
uiteraard ook geen punten krijgen omdat je de tekst niet zelf hebt geschreven. Je krijgt hiervoor dus 
een 0 en een bijkomende schrijfopdracht.

20. RIJEN

Om rustig aan de lessen te kunnen beginnen, starten we in rijen op de speelplaats. Bij de eerste bel ga 
je naar de klasrij. Die begint achter het nummer van je klaslokaal waar je dan les hebt. De leerkracht 
wacht je daar op. Na de tweede bel rustig naar binnen te gaan.
Bij het begin van een lesuur sta je recht totdat je leerkracht het teken geeft dat je mag gaan zitten.
Als je leerkracht niet verschijnt, meld je dit aan het onthaal.

21. ‘SPEELTIJDEN’

Er zijn 2 ‘speeltijden’ voorzien: van 10.00u. tot 10.15u. en van 14.35u. tot 14.50u. Je gaat naar de 
binnenspeelplaats of naar de buitenspeelplaats. Bij regen of sneeuw kan je altijd schuilen onder de 
gaanderijen.

Tijdens elke pauze ga je onmiddellijk buiten en blijf je nergens rondhangen in de gebouwen.

Je blijft binnen de voorziene speelplaatsruimte. Zitten kan op de daarvoor voorziene banken of bij mooi 
weer naast het sportveld. Zitten op de verharde speelplaatsen is niet toegestaan.

Op maandag en vrijdag, na de pauze van 14.50u. en op woensdag na de pauze van 10.15u. is een klas 
verantwoordelijk voor de orde. 10 minuten lang verzamel je zwerfvuil. 

In de winter is de verleiding groot om sneeuwballen te gooien. Toch gebeurden zo al verscheidene 
ongevallen, daarom is dit niet toegelaten. Ook andere gevaarlijke spelletjes of trek- en duwpartijen zijn 
verboden.
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Tijdens de pauzes kan je drankjes en versnapering kopen in het cafetaria. 
Je kan elke dag fruit en wafels/koeken kopen. Op dinsdag is het ‘gezonde dag’ en gaan we voor een ge-
varieerd gezond assortiment. Dit is een extra stimulans om je te doen kiezen voor een gezond tussen-
doortje. Chips en borrelnootjes zijn niet toegestaan als versnapering.

Afval deponeer je altijd in de vuilbak!

22. SPORT OP SCHOOL

 ▪lichamelijke opvoeding
De lessen vinden plaats in de naburige sporthallen of terreinen van de atletiekclub. Verplaatsingen ge-
beuren met de fiets. Je doet dit op een veilige manier en je volgt nauwlettend de instructies op van de 
begeleidende leerkracht. Voor het vertrek verzamelen de LO-klassen met de fiets naast het cafetaria net 
achter de poort.
Tijdens de turnlessen draag je het turnuniform van de school. Je voorziet het van je naam, aangezien 
iedereen hetzelfde uniform heeft. Je zorgt er ook voor dat het elke week gewassen wordt. 

Met het oog op de analyse van bepaalde bewegingen houden de leerkrachten lichamelijke opvoeding 
zich het recht voor om opgenomen beeldmateriaal van leerlingen te gebruiken voor didactische doel-
einden. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dat schriftelijk meedelen aan de leerkracht 
lichamelijke opvoeding.

 ▪zwemmen
Van de leerkracht LO ontvang je de data bij het begin van het schooljaar. Deze noteer je in je plannings-
agenda. Op die dagen zorg je dat je dan naast je turngerief ook je zwemgerief bij hebt.

De zwemlessen zijn gegroepeerd in zwemblokken. Hiervoor zijn volgende afspraken gemaakt:

 ▪ 1ste & 2de graad:  
Per zwemblok mag je één zwemles missen. 
Een tweede les missen = inhaalzwemmen na elk zwemblok tijdens een middagpauze.

 ▪ 3de graad: 
Hier mag je slechts twee lessen missen over het gehele schooljaar. 
Een derde les missen = inhaalzwemmen tijdens een middagpauze.

Leerlingen die deze afspraken zonder een grondige (gewettigde) reden naast zich neerleggen, krijgen 
een woensdagnamiddagstudie.

 ▪inhaallessen zwemmen
Ook indien je eerder owv een medisch attest niet mee kon zwemmen, word je nadien toch verplicht 
om deel te nemen aan de inhaalles zwemmen - net zoals je ook andere vakken moet inhalen na een 
afwezigheid.

 ▪vervangtaken
Lichamelijke opvoeding is een vak van de basisvorming en als zodanig verplicht voor elke leerling. Wie 
een ‘gedetailleerd medisch attest’ heeft voor de lessen LO en zwemmen kan deelnemen aan aange-
paste activiteiten en/of kan ingeschakeld worden bij bepaalde opdrachten. Een gedetailleerd medisch 
attest laat immers deelname aan de les LO of zwemmen toe, zij het in beperkte mate. Je bent dan 
uiteraard ook in LO-kledij.

Als je om medische redenen niet kan deelnemen aan de les LO of zwemmen, dan krijg je een theore-
tische en/of praktische vervangtaak die leereffect heeft ten aanzien van de doelstellingen van het vak. 
Tenzij anders afgesproken, werk je aan deze vervangtaak in het vaklokaal, onder toezicht van de leraar 
LO. Deze vervangtaak wordt geëvalueerd en opgenomen in de eindbeoordeling. De vakgroep bepaalt de 
evaluatiecriteria. 

 ▪middagsport
Alle dagen behalve op woensdagmiddag worden er middagsporten georganiseerd: balsporten in klas-
sencompetitie voor de eerste graad en dans. De praktische afspraken worden in de loop van september 
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bekend gemaakt.  

Zo lang de weersomstandigheden het toelaten, kan er tijdens de pauzes naar hartenlust gesport wor-
den, indien er geen geplande wedstrijden doorgaan.

Supporters kunnen naast het sportterrein gaan zitten maar liggen en/of zonnebaden is niet toegestaan.

Wij vragen nadrukkelijk goed zorg te dragen voor het materiaal. De ballen leg je aan het einde van de 
pauze terug in de ballenbox. Het andere sportmateriaal kan je in ruil voor je pasje ontlenen en  breng je 
na afloop terug naar de sportcaravan of naar het onthaal.

 ▪scholencompetitie
Op woensdagnamiddag zijn er competitiewedstrijden tussen verscheidene scholen voor voetbal, volley-
bal, basketbal en zwemmen. Als je daarin geïnteresseerd bent, geef je je naam op bij je turnleerkracht 
bij het begin van het schooljaar.

23. STRAFFEN 

Ons schoolteam is ervan overtuigd dat belonen pedagogisch waardevoller is dan straffen. Dat neemt 
niet weg dat, waar mensen samen zijn, afspraken moeten gemaakt en nageleefd worden. 

Er is een wettelijk opgelegd schoolreglement en er zijn leefregels die de school opstelt. Bij het 
ondertekenen van de documenten verklaren leerlingen en ouders zich akkoord met de gemaakte 
afspraken. 

Daarnaast kan elke leerkracht afspraken maken met de klas. 
Deze afspraken kunnen best, in bijvoorbeeld een huistakenmap, bewaard worden.
Een goede communicatie is hierbij belangrijk.
Wanneer afspraken niet worden nageleefd, er sprake is van herhaalde nalatigheid, verregaande onbe-
leefdheid of brutaliteit kan de leerkracht een sanctie opleggen.

Deze sanctie kan zijn:
 ▪ een mondelinge opmerking
 ▪ een nota in de agenda
 ▪ een schriftelijke taak
 ▪ een tijdelijke verwijdering uit de les (de leerling meldt zich dan onmiddellijk op het onthaal)
 ▪ een milieuklus (op woensdag van 12.00u. tot 12.30u.) 

Wie een woensdagnamiddagstudie als ordemaatregel krijgt, meldt zich om 11.55u. aan het onthaal en 
blijft op school eten.

 ▪ een korte woensdagnamiddagstudie op woensdag van 12.15u. tot 14.15u.
 ▪ een lange woensdagnamiddagstudie op woensdag van 12.15u. tot 16.15u.

Dit kan vervangen worden door een andere dag en een ander uur. Bovendien kan in de derde graad 
de opdracht van de woensdagnamiddagstudie een alternatieve taak in één van de woonzorgcentra in 
Arendonk zijn.

Een schriftelijke taak of woensdagnamiddagstudie sluit bij voorkeur en in de mate van het mogelijke 
aan bij de les of de overtreding.

Misbruik van de alarminstallatie brengt de veiligheid van mensen in gevaar, dit betekent dat een 
rekening van minimum € 125 en een lange woensdagnamiddagstudie volgt. Ook in het geval van een 
opzettelijke beschadiging van de schoolinfrastructuur (gebouwen, meubilair of materiaal) krijg je naast 
een schrijftaak ook een te betalen onkostennota.

Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel 
worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven 
begeleidingsplan.

Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeels-
leden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Lukt dat niet, dan kan tijdelijke of definitieve uitsluiting 
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volgen.

EEN SANCTIE OF ORDEMAATREGEL KAN DOOR OUDERS NIET HERROEPEN  
WORDEN.

Dankzij een tijdige en goede communicatie kan je veel problemen vermijden. We geven de voorkeur 
aan een positieve samenwerking! 

I.v.m. het sactioneringsbeleid van onze school vind je een overzichtelijke bijlage op p.33 in deze agenda.

24. STUDIE

Als je leerkracht na tien minuten niet in de klas is, verwittig je het onthaal. In afwachting van de studie 
die dan volgt, hou je het rustig in de klas. 
Tijdens zo’n studie krijg je misschien een andere les of een opdracht. 
Soms mag je zelfstandig werken. Je doet er dus goed aan om altijd een taak of boek in je tas te hebben. 

Als je het achtste lesuur studie hebt, worden je ouders verwittigd via smartschoolberichtje en mag je 
om 15.40u. naar huis. 
Dit wordt ook aangekondigd op de digitale infoborden.

Indien het een voorziene afwezigheid van een leerkracht betreft, mogen de leerlingen ook het 1ste uur 
thuisblijven op voorwaarde dat er geen toets of taak op school is voorzien.

25. TE LAAT KOMEN

Het is niet enkel vervelend wanneer je te laat komt (de les wordt gestoord, de klas kan naar een ander 
lokaal zijn...), om wettelijk in orde te zijn moeten de afwezigheden ook correct genoteerd worden. 
Meld je daarom altijd eerst aan bij het onthaal wanneer je te laat op school komt. Daar ontvang je een 
bewijs van de onthaalmedewerker met info over de geldigheid van je laattijdig toekomen. Dit bewijs 
toon je altijd aan de leerkracht als je de klas binnenkomt.
Let op: ben je zonder een gegronde reden minstens een uur te laat, dan moet je dit inhalen tijdens een 
8ste uur of een woensdagnamiddagstudie.
De schoolbel geldt als norm: aan het einde van het eerste belsignaal ben je binnen de schoolpoort, bij 
het einde van de tweede bel sta je in de rij.
Wie drie keer per semester te laat komt, staat meldingsplicht te wachten. Je dient je elke ochtend van 
de volgende week om 8.05u. aan te melden aan het onthaal. Op die manier hopen we je ochtend anders 
te doen verlopen zodat je in de toekomst steeds tijdig op school kan zijn. Lukt het nadien weer drie keer 
niet om op tijd te komen, dan word je op woensdag of op een vrije dag voor een lange woensdagnamid-
dagstudie verwacht.
Indien je ’s middags drie keer te laat aankomt, wordt het wit pasje ingetrokken en blijf je een week 
verplicht op school tijdens de middagpauze.
Leren omgaan met je tijdsindeling is belangrijk.  

26. TOILETTEN

De toiletten in het A-gebouw zijn ’s morgens en tijdens alle pauzes geopend; in de korte pauzes kan je 
ook in het C-gebouw naar het toilet.

Laat het toilet altijd netjes achter. Dit is eveneens een vorm van respect voor alle andere gebruikers, 
medeleerlingen en poetspersoneel. Onregelmatigheden meld je best onmiddellijk aan het onthaal of bij 
de leerkracht die er toezicht heeft.

Het toiletgebruik tijdens de lessen en leswissels kan enkel in uitzonderlijke situaties en blijft in principe 
beperkt tot leerlingen met een medisch probleem.
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27. VEILIGHEID EN VERZEKERING

In de eerste plaats ben je zelf verantwoordelijk voor je gedrag. 

Je draagt zelf de gevolgen bij opzettelijk misbruik of beschadiging van materiaal.

Je gedraagt je zo dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt. Je respecteert ook de veiligheidsvoor-
schriften die gelden in bepaalde lokalen (de keukens, het chemielokaal, de werkhal…)

Elk jaar wordt een brandoefening gehouden, zodat je weet wat je te doen staat in geval van brand. 

Misbruik van de brandalarminstallatie wordt streng bestraft: je betaalt min. € 125 en krijgt een lange 
woensdagnamiddagstudie. Veiligheid moet je altijd ernstig nemen. Daarom is het ook heel streng ver-
boden om op school of in de schoolomgeving met vuur te spelen, vuurwerk af te schieten of bommetjes 
te laten afgaan. Word je hierop betrapt, krijg je automatisch een woensdagnamiddagstudie.

Mocht er zich iets voordoen, dan ben je door de school enkel verzekerd voor lichamelijke letsels bij 
ongevallen. Als je op weg naar of van school of tijdens de schooluren een kwetsuur oploopt, haal je best 
een verzekeringsformulier aan het onthaal. Dit laat je invullen door een dokter en je bezorgt het terug 
aan het onthaal. Zo kan je de onkosten die het ziekenfonds niet vergoedt, recupereren.

Er is een bijkomende verzekering voor ouders, leerkrachten en leerlingen die met de auto rijden in 
opdracht van de school. Dit gebeurt na overleg met het secretariaat zodat het verzekeringsdocument in 
orde kan gebracht worden.

Voor buitenlandse reizen en de sportdag worden nog specifieke verzekeringen afgesloten (bagagever-
zekering, verzekering voor risicosporten…)  

28. VERLOREN VOORWERPEN

Wanneer je iets vindt dat jou niet toebehoort, breng je het naar het onthaal. Wanneer je zelf iets verlo-
ren hebt, vraag je op het onthaal na of iemand het vond. Waardevolle zaken laat je natuurlijk best thuis, 
of je zorgt ervoor dat het gemerkt is. 

Kledingstukken en sportgerief zonder naam worden tot het einde van het schooljaar op het secretariaat 
bewaard.

29. VERVOER

 ▪met de fiets
Als je met de fiets naar school komt, plaats je je fiets in de fietsenstalling naast de sportvelden. Per 
graad worden er aparte rekken voorzien. Fietsen met een breed stuur en/of brede banden horen in de 
daarvoor voorziene stalling.

Je laat geen materiaal dat je overdag nodig hebt bij je fiets (je turnzak bijvoorbeeld).

‘s Avonds of ‘s middags wacht je met je fiets in de voorziene rij tot je aan de beurt bent om de school te 
verlaten. 

Je legt je fiets best op slot, de fietsenstalling wordt niet steeds bewaakt, zo vermijd je diefstal van je 
fiets of fietssleutel.

Wie niet met de fiets komt en zich toch moet verplaatsen omwille van een uitstap of LO heeft op een 
extern sportterrein, kan best afspreken met iemand uit een andere klas.

Er is een beperkt aantal fietsen van de school beschikbaar. Wil je hiervan gebruik maken, reserveer je 
een fiets bij het begin van het schooljaar en betaal je een kleine vergoeding van € 10.

 ▪met de brommer
Er is een afzonderlijke stalling voor de motorvoertuigen. Je beperkt snelheid en geluid bij het binnen-
komen en verlaten van de school.
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Je legt je bromfiets best op slot, de stalling wordt niet steeds bewaakt.

 ▪met de bus
In samenspraak met de Lijn zijn er trajecten en uurregelingen in overeenkomst met de begin- en eind-
uren van de lessen. 

Dit zijn de trajecten
 ▪ Mol - Dessel - Retie - Arendonk
 ▪ Turnhout - Arendonk
 ▪ Poppel - Weelde - Ravels - Arendonk
 ▪ Eindhoven - Reusel - Arendonk

De busregeling kan je op het onthaal of op de website van de school vinden.

30. VOORKOMEN EN BELEEFDHEID  

We streven naar een houding die getuigt van respect. Hoe we gekleed en gekapt zijn, kadert in ons 
opvoedingsproject. Het is niet de bedoeling om tot in het laatste detail op te sommen wat mag en niet 
mag. Eerder willen we illustreren wat we ongepast vinden.
Daarom:

• Je gebruikt een beschaafde taal (geen dialect of schuttingtaal).
• Je verzorgt je kledij en je haar. 
• Je hebt respect voor de mening en eigendommen van anderen.
• Je stelt geen daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.
• Je hebt aandacht voor orde en netheid in lokalen, gangen en op de speelplaats. 
• Je hebt respect voor de privacy van anderen.

Kleding – voorkomen - …
• geen strandkledij: te korte rokken en shorts of bloesjes met te open uitsnijding of spaghettiband-

jes, geen strandslippers; indien niet volgens de afspraken krijg je aan het onthaal een alternatief 
kledingstuk voor die dag

• mutsen kunnen tegen de kou, andere hoofddeksels zijn niet toegestaan, tenzij om medische rede-
nen

• geen agressieve kledij: opruiende taal op kleding, uitstekend metaal op jassen, broeken, riemen 
enz.

• geen uitgesproken militaristische kledij 
• geen overdaad aan piercings en tatoeages: maximaal 1 bescheiden piercing in het aangezicht, 

maar geen tongpiercing. Tijdens stages en praktijklessen dek je oorringen en piercings af of 
verwijder je ze (tenzij men op de stageplaats anders voorschrijft).

• skinheads, kapsels met hanenkam en onnatuurlijke haarkleuren horen niet thuis op school
• geen kledij met politieke boodschappen

MAAR: In geval van discussie beslist de directie of coördinatie of de norm overschreden is.
Zie ook de afbeeldingen op p. 34-35 in deze schoolagenda.

31. JE CLB HELPT

Jouw CLB: 
 
De contactpersonen voor onze school: 
Joke Lauwerysen - jokelauwerysen@vclb-kempen.be
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Openingsuren: 
Het centrum is elke werkdag open van 9.00u tot 12.00u. en van 13.00u tot 16.30u. Elke donderdag is het 
centrum tot 17.30u. geopend. 
Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreks- 
uren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met  uitzon-
dering van 2 dagen in de kerstvakantie). 
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de 
medewerkers je vlot kunnen verder helpen. 
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de 
school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kunt 
alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Je kan ook altijd gebruik maken van de CLBchat: www.clbchat.be.

Waarvoor kan je bij ons terecht?  
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, 
ouders en scholen.  
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. 

Je kunt naar het CLB...
 ▪ als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 ▪ je moeite hebt met leren;
 ▪ voor studie- en beroepskeuzehulp;
 ▪ vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 ▪ met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 ▪ voor inentingen.

Je moet naar het CLB...
 ▪ op medisch onderzoek;
 ▪ als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 ▪ voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 ▪ om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 ▪ bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onder-

wijs.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je jonger bent 
dan 12 jaar.

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek:  
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die 
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon on-
derwijs om de twee jaar. In het secundair onderwijs heeft enkel het derde jaar (14/15 jaar) een medisch 
consult in de loop van het schooljaar. 

Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert 
de CLB-arts een medisch onderzoek uit.  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook 
met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.  
Je kunt de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden 
aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. 

Welke inentingen kan je krijgen?
 ▪ 1ste secundair - HPV (preventie baarmoederhalskanker) 2x
 ▪ 3de secundair - 14/15 jaar - Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier 
Als je bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de 
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 ▪ In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
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 ▪ We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 
 ▪ We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. 

Het dossier inkijken?  
Vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen 
het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, dan mogen je 
ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor 
gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met 
een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan 
jeugdhulp.  
Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een 
ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de 
resultaten van de medische onderzoeken. 

Naar een andere school 
Als je naar een andere school gaat dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. 
Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet wei-
geren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging 
hiervan. 
Als je niet wilt dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je 
inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je 
dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. 

En later? 
We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste 
medisch consult.

Een klacht? 
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te 
behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De 
procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

32. VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stel-
len. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij 
kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht 
o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Deze organisatienota ligt 
ter inzage op de personeelsdienst van onze school. 
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GOED OM TE WETEN

Inrichtende Macht:
VZW KOBArT (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Regio Turnhout)
Nooitrust 4 - 2390 Malle 

Directeur: Griet Wens

Pedagogisch directeur: Carine Verheyen

Coördinatoren:
Algemeen en pedagogisch coördinator 1ste graad: Hanne Sips

Domein STEM: Tinne Waumans en Marc Verrijdt

Domein Economie en Organisatie: Nancy Sommen

Domein Maatschappij en Welzijn: Griet Wils

Domein Taal, cultuur en LO: Bart Jansen

Schoolraad:
Afgevaardigden voor de inrichtende macht:
 R. Bastiaensen
Afgevaardigden van de personeelsleden:
 Marc Verrijdt
Afgevaardigden van de ouders:
 Leen Hendrickx
Afgevaardigden van de leerlingen:
 verkiezingen vinden plaats in september

CLB-medewerker: tel. 014 416439
 Joke Lauwerysen

Moderator leerlingenraad:
 Marthe Rommes
 Maarten Vervecken

Pedagogische raad:
 voorzitter: (wordt verkozen)

Ouderraad: 
 voorzitter: Leen Hendrickx

Leerlingbegeleiding:
 Kristien Ciancio
 Martine Ceyssens
 Sarah Willems 
 Sabrina Le Pera 
 Wim Verbeeck
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overtreding = haal kaart bĳ het onthaal
en toon aan leerkracht

3xte laat = 1weekmeldingsplichtom8u05

einde 1°belsignaal: binnen de schoolpoort
einde 2°belsignaal: in de rĳ

STIPTHEID

overtreding = gsmafgeven+aantekening
3aantekeningen = woensdagnamiddagstudie

1°graad: geengsm-gebruikopschool
2°graad: enkel tĳdens eetbeurt
3°graad: enkel tĳdens eetbeurt

GSMGEBRUIK

overtreding = uiterlĳkveranderen

Strandkledĳ, korte rokken/shorts,
croptops, spaghettibandjes

Hoofddeksel (tenzĳommedischeredenen)
Skinheads,hanenkamenonnatuurlĳkekleuren

Piercingsentatoeages
Agressieve,politiekeofopruiendekledĳ

NNIIEETTTTOOEEGGEELLAATTEENN::

KLEDĲ

overtreding = milieuklusopwoensdagmiddag

PET,plasticenaluminium=nietOK
Laatonsdrinkenuiteenglasofeendrinkbus
Afvalhoort indevuilnisbak
Natuurlĳkrespecterenwetĳdensfeestjesookhetmilieu
Allensamenvooreengroeneplaneet!

PPLLAANNAA

MILIEU
STUDENTS'RULES

AFSPRAKEN

MILIEU

GSM GEBRUIK

VOORKOMEN

STIPTHEID

Wij verzorgen onze kledij en ons haar

Wij houden ons aan de gemaakte afspraken  

bij overtreding

uiterlijk in orde brengen 
volgens de afspraken

einde 1ste belsignaal: binnen de schoolpoort
einde 2de belsignaal: in de rij

bij overtreding

ga langs het onthaal voor een kaartje 
toon dit aan je leerkracht

3 keer te laat = 1 week meldingsplicht om 8.05u.

Wij gaan voor PLAN A
PET is niet OK
Laat ons drinken uit een glas of drinkbus
Afval hoort thuis in de vuilnisbak
Natuurlijk respecteren we tijdens feestjes ook het milieu
Allen samen voor een groene planeet

bij overtreding

milieuklus op woensdagmiddag

1ste graad: geen gsm-gebruik op school
2de en 3de graad: enkel tijdens de eetbeurt

bij overtreding

gsm afgeven + aantekening
3 aantekeningen = woensdagnamiddagstudie
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LEREN EN LEVEN OP HET SCC...

Geen overdaad aan piercings en tatoeages, enkel een bescheiden piercing in het aangezicht mag.

Ook oortjes en koptelefoons draag je niet tijdens de schooluren.

Je past je kledij aan de leer- en leefomgeving op school aan.

Strand- en vrijetijdskledij draag je buiten de schooluren.

Je draagt geen te korte rok, kort kleedje, korte short of strand- en zwemshorts. (te kort = gestrekte armregel)

Ook ontblote schouders, buik en rug zijn niet gepast op school.
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...DOE JE IN GEPASTE KLEDIJ!

Kappen, mutsen en hoodies 

draag je ENKEL BUITEN BIJ VRIESKOU OF NEERSLAG !

Je hoofd en aangezicht is niet bedekt.

Je draagt geen pet, (zomer)hoedje, mutsen, 
hoodies...

Je draagt geen teenslippers.

We streven naar een houding die getuigt van 
respect. 

Hoe we gekleed en gekapt zijn, kadert in ons 
opvoedingsproject. 

We houden ons aan de getoonde en opgesomde 
afspraken.

We verzorgen onze kledij, ons haar en ons taal- 
gebruik.

Geen strandkledij, geen uitgesproken militaristi-
sche kledij, geen kledij met agressieve of politieke 
boodschappen.

Skinheads, kapsels met hanekammen en onna-
tuurlijke haarkleuren horen niet thuis op school.
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