Addendum 2 aan de leefregels naar aanleiding van
maatregelen i.v.m. COVID-19
10 Aankomst
Hardnekkige laatkomers uit de tweede graad (vijf keer te laat) melden
zich gedurende één week ten laatste om 8.10 uur met een optijdkaart,
leerlingen uit de derde graad melden zich gedurende één week vóór
8.55 uur. Als je eenmaal te laat bent met je optijdkaart, wordt je termijn
verlengd. Als je nadien nog altijd niet op tijd kunt komen, worden er extra
maatregelen getroffen.

12 Middagpauze
12.1 Leerlingen van het vijfde jaar
Je kan in de refter, thuis of bij familie (mits toelating directie) eten. Bij de
start van het schooljaar geef je je voorkeur aan.
In de refter gelden specifieke regels. Je volgt steeds de richtlijnen van
de personeelsleden. Vijfdejaars blijven in de refter van 12.50 tot 13.15
uur.
Slechts in uitzonderlijke gevallen en met schriftelijke toestemming van de
ouders mag een ineter de school verlaten. De directie verleent hiervoor
toestemming.

12.2 Leerlingen van het zesde jaar
Je kan in de Club of buiten de school (mits toestemming van je ouders)
eten. Bij de start van het schooljaar geef je je voorkeur(en) aan.
In de Club gelden specifieke regels. Je volgt steeds de richtlijnen van de
personeelsleden. Zesdejaars kunnen er terecht van 12.50 tot 13.40 uur.
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De zesdejaars mogen ook op de banken buiten eten.

Specifieke regels voor de refter en De Club
• Je gaat rechtstreeks naar de refter/Club en blijft daar tot het
aangegeven uur.
• Er worden per klas vaste tafels toegewezen.
• Als je later toekomt (of eerder moet vertrekken) breng je steeds de
verantwoordelijke op de hoogte.
• Vanaf het schooljaar 2020-2021 starten we met een nieuw
betaalsysteem, nl. Kuario. Je kan vanaf dan handig betalen met je
gsm of je leerlingenbadge voor de aankoop van een drankje, koek
of stuk fruit.
• Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte warme maaltijden te
nuttigen.
• Je kan soep bestellen voor de periode van 1 november tot 1 maart.
• Je ruimt zelf je afval op en zet je flesje in de juiste bak.
• Je verlaat de refter/Club pas na een teken van de
verantwoordelijke.
• Elke klas is gedurende een periode ingeschakeld voor de orde. Op
de aangegeven dagen worden de stoelen op de tafels gezet.
• De nooddeuren mogen niet als uitgang gebruikt worden.
• Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
• Van de Allerheiligenvakantie tot aan de krokusvakantie mogen
leerlingen in de refter zijn vóór schooltijd en tijdens de korte
pauzes.
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