
Wij zijn op tijd 
in de les.

Wij zorgen goed 
voor alle gerei.

Wij zijn
media-wijs.

Wij houden ons 
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Wij gedragen ons rustig 
binnen de school en in 
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gezonde levensstijl.
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01 Wij zorgen voor een rustige 
sfeer in de klas en de studie.

In een rustige klas of studie kunnen wij ons op ons 
gemak voelen, fouten maken en vragen stellen. 
Zo kunnenw we vlot werken en leren. We reageren 
beleefd als we worden aangesproken.

02 Wij zijn op tijd in de les.

We zijn op tijd in het leslokaal. We controleren daarom ’s 
morgens en ’s middags de schermen. Wanneer we ’s morgens 
of ’s middags te laat zijn, melden we ons eerst spontaan aan 
het onthaal. Daarna gaan we meteen en zelfstandig naar de les.

03 Wij zijn actief aanwezig in de les.

We hebben ons gerei bij ons in de les en de studie. We 
leggen ons gerei klaar voor de leerkracht binnenkomt en 
gaan naar onze plaats als de leerkracht binnenkomt. In 
de eerste graad staan we recht als de leerkracht binnen 
komt in functie van een rustige start van de les. We 
vragen het woord als we iets willen inbrengen en luisteren 
met belangstelling naar anderen. We verzorgen onze 
zithouding en onze taal. Taken dienen we op tijd in.

04 Wij zorgen goed voor alle gerei.

We dragen zorg voor eigen gerei, voor het gerei van 
medeleerlingen, voor het gerei waarmee je werkt, voor 
het meubilair in de lokalen en voor het schoolgebouw. We 
ruimen op het einde van elke dag de klas op. We poetsen 
het bord, we vegen de vloer en we ruimen de kastjes op. 
We plaatsen onze boekentassen in de boekentasrekken.

05 Wij gedragen ons rustig binnen de 
school en in het schoolrestaurant.

We wandelen en praten rustig in de schoolgebouwen. In 
principe betreden we de schoolgebouwen enkel voor de 
lesmomenten. In de pauze gebruiken we de speelplaats 
en de benedenzaal om ons te ontspannen en maken we 
gebruik van de sanitaire voorzieningen bij de speelplaats. 
We bezoeken het leerlingensecretariaat enkel tijdens de 
grote pauzemomenten (en dus niet tussen twee lesuren).

We gaan rustig op het afgesproken tijdstip naar het 
schoolrestaurant en melden ons aan met onze eetkaart. We zijn 
beleefd tegen het keukenpersoneel en laten niets achter op de 
tafel. Na het eten, ruimen we netjes af en sorteren we het afval.

06 Wij zijn media-wijs.

Gsm-gebruik kan enkel vanaf de tweede graad tijdens de 
grote pauzemomenten (10.05, 12.05 en 16.00 uur) op de 
daarvoor voorziene plaatsen. Tijdens en tussen de lesuren 
staat de gsm op vliegtuigmodus/slaapstand en blijft hij in de 
boekentas. Fotograferen en filmen op school is verboden.

07 Wij hanteren een 
verzorgd voorkomen.

We respecteren lichaamshygiëne. We dragen kledij die past 
bij een school. We dragen geen mutsen, petten, kappen en 
jassen tijdens de les. In bepaalde lessen zijn sieraden niet 
toegestaan omwille van de veiligheid. Te korte rokjes, shortjes 
en jurkjes en slippers horen niet thuis in onze school.

08 Wij dragen zorg voor elkaar.

Als er zaken zijn die het goed werken op school 
en thuis belemmeren, dan helpen we graag bij het 
zoeken naar een oplossing. De klassenleraar staat als 
eerste klaar. Daarnaast staan ook de vakleerkrachten, 
de opvoeders, leef- en leercoaches en de andere 
leden van het schoolteam klaar om te helpen.

Als er een conflict is met een medeleerling, verwachten 
wij dat dit wordt uitgepraat. Als school kunnen we hierbij 
helpen. Zorg dragen voor elkaar betekent ook dat we 
pestproblemen melden aan de klassenleraar, ook als dit 
gebeurt buiten de schoolmuren of op sociale media.

09 Wij hanteren een gezonde levensstijl.

Eten, frisdrank en kauwgom kan niet in de klassen en het 
schoolgebouw, maar enkel op de speelplaats en in de 
ontspanningsruimtes. Een flesje water drinken tussen de 
lessen kan, maar een flesje bijvullen gebeurt enkel tijdens 
de grote pauzemomenten (10.05, 12.05 en 16.00 uur).

Roken, alcohol en drugs bezitten, gebruiken of verhandelen, 
is niet toegestaan op school of in de schoolomgeving.

10 Wij houden ons aan klasafspraken.

We respecteren de bijkomende afspraken 
die leerkrachten maken.


