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LEEFREGELS EN AFSPRAKEN 

Voor een goede schoolorganisatie, met aandacht voor het welbevinden van leerlingen en 
personeel, is het belangrijk dat jullie onderstaande afspraken respecteren:  

1. Wederzijds respect en beleefde omgang tussen leerlingen, personeelsleden en externen 
zijn noodzakelijk op elk moment. Je hanteert ook steeds de standaardtaal. 

2. Je draagt geen hoofddeksel  in de klas tijdens de schooluren.  

3. Wij verwachten dat je voorkomen verzorgd is. Je verwijdert sieraden of je plakt ze af als 
de veiligheid in het gedrang komt (bv. tijdens lessen lichamelijke opvoeding of in 
praktijklessen). Je verwijdert zichtbare piercings als je de school vertegenwoordigt, o.m. op 
stageplaatsen en tijdens salonwerk.  

4. Je vertoeft op de campus Knokke niet in de fietsenstalling van de gemeente of in het 
parkeerhuisje, ook niet tijdens de middagpauze. Op de campus Heist geldt dit voor het 
speelpleintje.  

Het is verboden te roken op het schooldomein. Roken doe je ook niet aan de schoolpoort of 
in de onmiddellijke buurt van de school (bv. in de voortuin van het gemeentehuis of op de 
trappen van het gemeentehuis).  

5. De verkoop, het bezit of het onder invloed zijn van alcohol of andere drugs op school is 
verboden. Ook buiten de school verwachten we in verband hiermee een passende houding 
Wat de wet niet toelaat, tolereren we zeker niet als school. 1 

6. Bij het eerste belsignaal begeef je je (eerste graad) naar je rij, waar de leerkracht je komt 
ophalen. Of je gaat meteen naar de klas (tweede en derde graad), waar de leerkracht je 
opwacht. Bij het tweede belsignaal starten de lessen.  

Op de campus Heist ga je na het belsignaal in je rij staan, waar de leerkracht je komt 
oppikken.  

Als je te laat op school arriveert, meld je je eerst aan op het leerlingensecretariaat.  Daar 
krijg je een toelatingsbewijs om de les te betreden. Te laat komen wordt gesanctioneerd 
volgens het stappenplan ‘te laat’. Let wel: meer dan 50 minuten niet op school zijn, wordt 
beschouwd als spijbelen.  

7. Het verlaten van de school (of: externe activiteit, stageplaats,…) zonder toestemming van het 
secretariaat of de directie wordt altijd beschouwd als spijbelen.  

8. Fietsers of bromfietsers stappen af aan de schoolpoort.  

9. Tijdens de schooluren gebruik je geen elektronische media in de klas, tenzij de leerkracht 
toelating geeft. Opnames maken op school, zonder toestemming van de betrokken personen 
is verboden . Er kan hiervoor een klacht worden neergelegd bij de Commissie van de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

10. In de studie werk je in stilte. Je stoort de andere leerlingen op geen enkele manier.  

11. Je houdt de school proper. Je deponeert afval steeds in de juiste afvalmand. Je eet en je drinkt 
niet in de schoolgebouwen. Enkel een afsluitbaar flesje water is toegelaten, behalve in de 

                                                           
1 Leerlingen met een drugsproblematiek worden ondersteund door de leerlingenbegeleiding of doorverwezen naar het CLB. 
De school heeft in samenspraak met de politie, de gemeente en het CLB een protocol opgesteld rond de aanpak van illegale 
middelen. Dit protocol is ter inzage beschikbaar op de school en kan gedownload worden via de website van de school 
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labo’s en in de computerlokalen. Op die plaatsen mag er uit veiligheidsoverwegingen nooit 
gegeten of gedronken worden.  

12. Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. De school is niet aansprakelijk voor verlies of 
diefstal.  


