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Een school is een gemeenschap van mensen die samenwerken en samenleven.

Om dit vlot te laten verlopen, zijn er regels en afspraken nodig. Het schoolreglement

geeft hiervoor een aantal algemene richtlijnen. De praktische uitvoering hiervan vind

je in dit boekje met de leefregels. Deze zijn noodzakelijk om een goed verloop van

het dagelijks leven op school te garanderen.

We verwachten dat je deze regels en afspraken naleeft uit respect voor de school,

het personeel en je medeleerlingen.

Voorwoord
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Uurrooster

Er is ’s morgens toezicht op de speelplaats vanaf 08.10 u. 

Na de lessen kan je in de studie blijven tot 16.15 u. of 16.40 u. De inschrijving hiervoor

gebeurt via Smartschool. 

Leerlingen die een onderdeel van de leerstof gemist hebben, niet begrepen hebben ...

kunnen na schooltijd naar de leercoaching. 

 

Als er afwijkingen zijn op de gewone schooluren, delen we die mee via een

Smartschoolbericht aan ouders en leerlingen.

08 25 u. - 09.15 u.

09.15 u. - 10.05 u.

10.05 u. - 10.20 u.

10.20 u. - 11.10 u.

11.10 u. - 12.00 u.

12.00 u. - 12.55 u.

12.55 u. - 13.45 u.

13.45 u. - 14.35 u.

14.35 u. - 14.50 u.

14.50 u. - 15.40 u.

eerste lesuur

tweede lesuur

pauze
derde lesuur

vierde lesuur

middagpauze
vijfde lesuur

zesde lesuur

pauze
zevende lesuur
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Jaarkalender
infoavond eerstejaars: dinsdag 13 september (19.00 u.)

infoavond tweedejaars: dinsdag 20 september (19.00 u.)

pedagogische studiedag: donderdag 6 oktober 

facultatieve verlofdag: vrijdag 7 oktober 2022 

herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022

wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023

paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 

O.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

De data waarop de proefwerkperiodes starten en de rapporten beschikbaar gesteld

worden kan je vinden in de agenda op de startpagina van smartschool.

Kosten
Een kostenraming voor elke richting kan je vinden op onze website onder de rubriek

Ingeschreven, wat nu?
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https://kogeka.be/sintaloysius/sag_inschrijven/#SAG_Schoolmateriaal


Afspraken

De hoofdingang van onze school is via het Collegepad. Kom je te voet, dan kom je

langs daar de school binnen. 

Word je afgezet of opgehaald met de auto, kan dit heel vlot vanuit een parking op

wandelafstand van de school. 

Kom je met de fiets, dan gebruik je de poort van het Schuttershof. De ingang aan

de Diestseweg is voorbehouden voor de basisschool. 

Zorg dat je fiets in orde is, op slot ligt en laat geen waardevolle voorwerpen op je

fiets achter. Kom je te laat en sta je voor een gesloten fietsenstalling, zet dan je

fiets in het aparte rek.

Er zijn twee belsignalen. Na het eerste signaal ga je naar de klas en je wacht aan

de deur. Bij het tweede signaal begint de les.

Wanneer de leerkracht niet komt opdagen, gaat er iemand van de klas naar het

onthaal om dit te melden.

Als je te laat op school komt, ga je eerst langs het onthaal. We noteren je reden

van te laat komen in ons registratiesysteem en je krijgt een bewijs mee om te

tonen aan de leerkracht wanneer je in het lokaal aankomt. 

Je blijft ’s morgens en ’s avonds niet rondhangen aan de schoolpoort of in de

buurt van de school. We doen dit uit respect voor de privacy van onze buren.

Gedraag je overal als een vertegenwoordiger van de school.

’s Middags mag je de school enkel verlaten na toestemming van je ouders én het

onthaal. Ga je elke middag thuis eten, dan krijg je een speciaal middagpasje. Deze

toestemming kan ingetrokken worden wanneer we merken dat hier misbruik van

gemaakt wordt.

Aankomst en vertrek
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Jassen hangen we aan de kapstokken in de gang. Laat geen waardevolle

voorwerpen in je jaszak achter. De schoolverzekering dekt geen diefstal. We

hebben respect voor bezittingen van anderen!

Op deuren en ramen mag enkel geplakt worden in overleg met de klassenleraar.

Achteraan in de klas zijn speciale planken of magneetstroken aangebracht waar

je posters, foto’s, versieringen en affiches kan hangen. Aankondigingen van

speciale gebeurtenissen zoals toneel- en muziekvoorstellingen mogen

uitgehangen worden aan de valven op de speelplaats. Hiervoor vraag je wel eerst

de toelating aan het onthaal.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor orde en netheid in het klaslokaal. Iedere

dag zorgen de leerlingen ervoor dat de klas geveegd wordt en dat de klas netjes

achterblijft. Op de dag dat het lokaal gepoetst wordt door het

onderhoudspersoneel plaatsen we de stoelen op de banken en maken we de

vuilnisbakken leeg. 

De verplaatsing van het ene naar het andere lokaal gebeurt steeds op een rustige

manier en langs de in- en uitgangen die zich het dichtst bij het lokaal bevinden.

Na de lessen ga je rustig naar buiten. Niemand blijft in de klas of in de gangen

rondhangen.

Een toiletbezoek kan enkel tijdens de speeltijden, dus niet tijdens de lessen of

tijdens de leswisseling (tenzij omwille van medische redenen). Toch een

noodgeval, vraag toestemming aan de leerkracht! 

In de gebouwen wordt niet gegeten, behalve in de cafetaria. Kauwgom is overal

op de school verboden (ook op de speelplaats).

Onze klaslokalen
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Respect voor ieders ruimte. Duwen, trekken, stampen, enz. horen niet thuis op

een speelplaats. Wanneer het sneeuwt is het ook verboden om met

sneeuwballen te gooien.

Draag zorg voor de beplanting.

Boekentassen kunnen tijdens de speeltijd in de boekentasrekken worden

geplaatst. Blijf buiten de lijnen rond de boekentasrekken.

Op de speelplaats wordt er niet geskatet of gefietst.

We verwachten dat de toiletten netjes gehouden worden! Afval hoort in een

vuilbak, niet in de toiletten of urinoirs. Er wordt niet gegeten of gedronken.

Toiletten zijn ook geen vergaderplaatsen.

We willen een gezonde school zijn. Daarom promoten we gezonde voeding,

tussendoortjes en dranken.

Om het afval op school te beperken, vragen we om een brooddoos, hervulbare

drinkflessen en koekendoosjes te gebruiken. Deze regel vanuit de lagere school,

trekken we graag door. 

Het is niet toegelaten voedsel in blik, glas of aluminiumfolie mee te brengen.

We brengen geen energiedranken mee naar school.

Als je je boterhammen vergeten bent, kan je altijd een stuk fruit, een koek of

wafel kopen. Je verlaat de school niet om eten te halen.

De lege flesjes en soepkommen zet je in de daarvoor voorziene bakken.

Doorheen de dag zijn er twee korte pauzes van 10.05 u. tot 10.20 u. en van 14.35 u. 

 tot 14.50 u. Op een speelplaats zijn veel leerlingen samen. Waar veel mensen

samenzijn, moeten er ook afspraken zijn:

De middagpauze duurt 55 minuten. Onze leerlingen hebben de keuze om te eten in

de cafetaria of op de speelplaats. Bij het belsignaal van 12.00 u. kunnen de leerlingen

van het eerste jaar binnenkomen. Zij eten tot 12.25 u.

Voor leerlingen van het tweede jaar gaat de bel om 12.30 u. Zij eten tot 12.55 u. 

Om de cafetaria netjes te houden, wordt iedereen gevraagd de afspraken hierover te

respecteren:

De pauzes
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Op de 1ste verdieping zijn er tafels voorzien waar je kan studeren en huiswerk

kan maken. Op de 2de verdieping kan je gebruik maken van onze uitgebreide

bibliotheek (boeken, strips, tijdschriften…) en kleurrijk lounge meubilair. Tijdens

de middagpauze zijn beide verdiepingen geopend. Tijdens de voor- en

namiddagspeeltijd kan je enkel op de 2de verdieping terecht.

Je brengt je boekentas nooit mee. Neem uit je boekentas wat je nodig hebt (kaft,

boek, schrijfgerief) en laat hem dan in één van de boekentassenrekken op de

speelplaats staan. Waardevolle spullen mag je wél meenemen. 

Je jas kan je ophangen aan de kapstok op de 1ste verdieping.

Eten en drinken is niet toegelaten in het OLC. 

Het OLC is een stiltezone. Leerlingen die nood hebben aan rust, krijgen hier de

kans om in stilte te werken of lezen. Het is dus niet de bedoeling om gezellig te

komen babbelen.

Net als in de openbare bibliotheek kan je in het OLC boeken ontlenen. Dit is

gratis. Indien je een boek te laat inlevert, moet je wel een boete betalen. Ook bij

verlies of beschadiging van een boek, moet je de kosten hiervoor dragen.

We zijn trots op ons mooie OLC en vragen jullie om er zorg voor te dragen.

Opzettelijke beschadigingen zullen bestraft worden. Om die reden hangen er ook

bewakingscamera’s. 

Het OLC of Open Leercentrum is een ontspannende en lichtrijke ruimte om te

vertoeven. Je kan er in alle rust lezen, studeren, je lessen herhalen, taken

voorbereiden … 

Enkele praktische zaken op een rijtje:

Het OLC
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(Breek)Messen, bommetjes, rookgerief, laserpennen, correctorvloeistof,

energiedranken, alcoholische dranken en drugs zijn niet toegelaten op school.

Ook in de nabije omgeving van de school mag je deze middelen niet gebruiken.

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke

producten, zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

Wie schade veroorzaakt, verwittigt het onthaal. Bij een fout van de leerling wordt

de schade door hem/haar zelf of door de ouders betaald. Schade met opzet

wordt bovendien ernstig bestraft.

Omwille van veiligheidsredenen en hygiëne ben je verplicht om uniforme kledij in

de les LO en praktijklessen te dragen, andere vakken hebben specifieke

reglementen en veiligheidsregels uitgewerkt voor hun lessen.

We raden het dragen van een fluohesje erg aan. Tijdens klassikale extra-muros

activiteiten dragen we dit zeker.

Leerlingen die om medische redenen niet kunnen deelnemen aan de les LO of 

 praktijklessen krijgen een vervangtaak. 

De lift mag je gebruiken als je daarvoor de toelating hebt gevraagd aan het

onthaal. Je gaat nooit met meer dan twee personen in de lift.

Veiligheid
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Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan, op welke

manier dan ook, om foto’s te nemen of filmopnamen te maken en te publiceren

zonder voorafgaande toestemming.

Mode evolueert snel. Het is dus moeilijk om vaste regels te formuleren. We

verwachten dat je kledij en je voorkomen deftig en verzorgd zijn. Er is een

duidelijk verschil tussen vrijetijds- en schoolkledij. Als je twijfelt, kies je beter voor

een andere outfit. Concreet betekent dit onder andere:

Aanstootgevende of opzichtige tatoeages en piercings passen niet in onze

schoolcultuur. Piercings moeten tijdens de LO-les en/of praktijkles uitgedaan

ofwel afgeplakt worden. 

Een extravagant of onverzorgd kapsel, overdreven en opzichtige make-up is niet

toegelaten.

Het dragen van hoofddeksels andere dan een sjaaltje of hoofdkapje dat enkel de

haren bedekt, is niet toegelaten in de schoolgebouwen. Buiten de

schoolgebouwen (op de speelplaats, aan de fietsenrekken, op excursie enz.) zijn

hoofddeksels wel toegelaten. In specifieke lokalen (werkplaatsen, praktijklokalen,

laboratoria enz.) kunnen bijkomende kledingvoorschriften gelden omwille van

veiligheid of hygiëne. Deze voorschriften worden ter plekke uitgehangen / vind je

terug in het lokale reglement, dat een aanvulling vormt van de leefregels.

Uitingen van verliefde gevoelens horen thuis in de privésfeer en niet op de

speelplaats of in de schoollokalen.

Voorkomen en houding

geen strandkleding en blote schouders (spaghettibandjes, strandslippers

…);

geen opzichtige blote buiken of ruggen;

geen aanstootgevende teksten op kledingstukken;

…
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Laptop en gsm op school
Wanneer je de school binnenkomt, zet je je gsm uit. Bij aanvang van de les stop je

je smartphone in het gsm-hotel. Je gebruikt je gsm enkel tijdens de lessen

wanneer de leerkracht hiervoor toestemming geeft.

Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan, op welke

manier dan ook , om foto’s te nemen of filmopnamen te maken en te publiceren

zonder voorafgaande toestemming.

Na schooltijd GSM pas gebruiken buiten op de speelplaats.

GSM

In veel lessen wordt tegenwoordig digitaal materiaal gebruikt. Over een eigen laptop

kunnen beschikken, is daarom echt wel een meerwaarde. We werken op school met

het Bring Your Own Device-principe. Letterlijk vertaald: breng je eigen toestel mee

naar school. 

Je kan er zelf voor kiezen om in te tekenen op ons laptopproject. Dit kost €8/maand.

Het laptoppakket dat we je aanbieden bevat volgende items

1. Een betrouwbare schoollaptop

2. Een sleeve of beschermhoes voor de schoollaptop

3. Beveiliging van de schoollaptop

4. Verzekering van de schoollaptop

5. Garantie op de schoollaptop

6. Ondersteuning op de schoollaptop

DIGISPRONG - laptopproject
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Taken, toetsen en
proefwerken

Je taken, voorbereidingen en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt tegen de

afgesproken dag. Geef alles steeds tijdig af.

Als je voor het uitvoeren van een taak materiaal gebruikt van internet of een

andere bestaande bron, vermeld je er steeds bij waar je deze informatie gehaald

hebt. Hele teksten  zomaar overnemen of taken van een klasgenoot

overschrijven, heeft natuurlijk geen zin en is verboden.

Taken en toetsen moet je goed bewaren. Bij een doorlichting kunnen de taken,

toetsen en boeken worden opgevraagd.

Taken en toetsen

Vanaf het begin van een proefwerkenreeks wordt het halvedagsysteem

toegepast. De leerlingen kunnen vanaf de namiddag voor het eerste proefwerk

thuis studeren.

Proefwerken

Een proefwerk duurt van 8.25 u. tot 10.05 u. of tot 11.10 u.

Heb je 2 proefwerken op een dag, dan duurt het proefwerk tot 12.00 u.
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Iedere leerling brengt, op vraag van de leerkracht, zijn laptop (met lader)

opgeladen mee naar school. 

Ben je je laptop (en/of lader) vergeten, zal je een laptop moeten uitlenen van de

school. Weet dat het aantal beperkt is en ben je meer dan 2x je laptop vergeten

zal dit uitlenen een kleine meerkost zijn.

Voor sommige vakken is het vereist om voor iedere les een laptop (met lader)

mee te brengen. Deze afspraken worden met de betrokken leerkracht gemaakt in

de les.

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van je

persoonlijk toestel.

Iedere leerling heeft respect voor zijn eigen toestel, maar ook voor dat van

anderen.



Afwezigheden

Bij elke afwezigheid dient er een schriftelijk bewijs voorgelegd te worden. Jij en je

ouders kunnen je afwezigheden opvolgen via Smartschool. Je verwittigt de school

best vóór 9u. Dit kan telefonisch of via de knop op de startpagina van Smartschool

‘Leerling afwezig …’. Deze tegel kan ook gebruikt worden voor voorziene

afwezigheden (zie verder) op een later tijdstip: bv. afspraak orthodont,

uitvaartplechtigheid …

Elke afwezigheid van minstens een halve schooldag moet gestaafd worden met een

officieel document. Dit kan gaan om een attest van de orthodont, specialist, een

afwezigheidsbriefje van de ouders (max. 4 per schooljaar), … Dit attest kan

toegevoegd worden als bijlage wanneer de afwezigheid gemeld wordt via de knop

‘Leerling afwezig …’. Je kan dit briefje ook binnenbrengen aan het onthaal of via de

daarvoor voorziene brievenbus op de eerstvolgende dag je terug bent op school. Als

de afwezigheid meer dan 10 opeenvolgende dagen bedraagt, moet het attest

onmiddellijk aan de school bezorgd worden.
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Permanente evaluatie

Bij vakken met permanente evaluatie is er geen proefwerk, maar worden de punten

gedurende het hele schooljaar verdiend. Bij deze vakken staan er niet alleen punten

op vakgebonden kennis en vaardigheden, maar ook op je werkhouding en sociale

vaardigheden (bv. bij groepswerk).

Elke afwezigheid tijdens een proefwerk moet gewettigd worden met een

doktersattest.

Er zijn voor een aantal klassen ook tussentijdse proefwerken.

De juiste data van die proefwerken vind je in de jaarkalender en

nieuwsbrief op intradesk.

Er worden geen toetsen gegeven op de dag van een tussentijds proefwerk.

Afwezigheden
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Indien je ziek wordt tijdens de schooluren, mogen we je enkel naar huis laten gaan

na toestemming van één van je ouders. Aan het onthaal wordt er telefonisch contact

met hen opgenomen. 

Wanneer de nodige attesten niet (tijdig) worden binnengebracht, worden de

afwezigheidsdagen als ‘onwettige afwezigheden’ geregistreerd. Na 5 halve dagen

onwettige afwezigheid neemt het CLB contact op met je ouders.

We vragen uitdrukkelijk om doktersbezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de

schooluren. 

Als je ’s ochtends of ’s middags na het tweede belsignaal op school aankomt, ga je

eerst langs het onthaal. Daar wordt ofwel via de smartphone ofwel via een briefje

geregistreerd dat je te laat op school bent. Bij het betreden van het klaslokaal

verontschuldig je je bij de leerkracht waarvan je op dat moment les hebt en toon je

spontaan je registratie op de smartphone of het briefje dat je meekreeg aan het

onthaal. Pas daarna kan je de les bijwonen. 

Vanaf de derde keer dat je te laat op school bent zonder geldige reden volgen er

consequenties. Gedurende één schoolweek krijg je hiervoor een ochtendmelding. Dit

betekent dat je telkens om 8.10u op school moet zijn. Dit wordt ook met je ouders

gecommuniceerd via een bericht op Smartschool. 

Te laat op school
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Zorgbeleid

Onze school draagt, net zoals de andere scholen van de scholengemeenschap, zorg

hoog in het vaandel. De gehele visie op zorg van KOGEKA vind je terug op de website

(www.kogeka.be).

Onze visie op zorg

http://www.kogeka.be/
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Zorg dragen doen we onder meer door een leer- en leefklimaat te scheppen waarin

iedereen zich goed kan voelen. Dat leer- en leefklimaat omschrijven we als “brede

basiszorg”. 

Volstaat onze basiszorg niet? Dan gaan we samen met jou, je ouders, je

leerkracht(en) en/of zorgteam, directie en CLB op zoek naar hoe we jou beter kunnen

ondersteunen. De begeleiding kan voor elk kind anders zijn, want ieder van jullie is

uniek. Ons uitgangspunt is: “Wat heb jij nodig?” 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen rekenen op extra

maatregelen (= verhoogde zorg) wanneer onze brede basiszorg niet voldoende zou

zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals

dyslexie, slechtziendheid ...

In overleg met de leerling, de ouders en eventueel het CLB wordt nagegaan wat de

leerling nodig heeft aan (bijkomende) specifieke hulp en welke maatregelen de

school kan bieden.

Brede basiszorg - verhoogde zorg

doordachte klasindeling;

groepsbevorderende activiteiten doorheen het schooljaar, zowel in de klas als

tijdens extra-murosactiviteiten;

lessen sociale vaardigheden;

allerlei middagactiviteiten (sport, zang, OLC, crea, meditatie …);

een zorgzame klassenleraar;

een zelfgekozen vertrouwensleerkracht;

het zorgteam;

professionalisering van het leerkrachtenteam op het vlak van proactieve

verbondenheid en herstelgerichte gesprekken.

Onze school gelooft in de aanpak van het handelings- en herstelgericht werken. Elke

jongere heeft het recht uit te groeien tot een sterk individu. We willen onze jongeren

hierin ondersteunen en we proberen daarvoor een schoolklimaat te creëren waarin

jongeren kunnen groeien in het leren, leven en kiezen.

Onze preventieve aanpak omvat o.a.:

Herstelgerichte school
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In onze dagelijkse werking hechten we veel belang aan het naleven van de gemaakte

regels en afspraken. Alleen dan kan onze school goed draaien.

We moedigen onze leerlingen aan om te leren en daarbij hoort het maken van

fouten. Fouten maken mag, wanneer iemand bereid is om uit deze fouten te leren en

ze te herstellen. Dit vraagt een groot engagement van onze leerlingen en personeel.

Graag benadrukken we de verantwoordelijkheid van elke leerling en ons personeel

om samen school te maken.

Samen vormen we één groot team dat streeft naar een warme en fijne omgeving

waar het goed is om te leren en fijn is om te zijn.

Wanneer het om gelijk welke reden niet goed lukt om de regels en afspraken van

onze school op te volgen, zullen we leerlingen begeleiden en waar nodig

sanctioneren.

Begeleidingen - geheim of niet?

Elke vorm van begeleiding die we bieden, doen we altijd mét jou. We streven ernaar

om open en eerlijk met je te communiceren over wat we van je verwachten en welke

stappen we verder zullen zetten in je begeleiding. Het is mogelijk dat de school je

ouders over een bepaald probleem moet inlichten. Dit wordt steeds met jou

besproken. De personeelsleden van onze school hebben discretieplicht. Zij gaan dus

verantwoord om met de informatie die je aan hen vertelt, maar ze zijn niet verplicht

dit geheim te houden.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat zij wettelijk verplicht

zijn om je toestemming te vragen vooraleer er iets kan doorverteld worden. Jouw

persoonlijke informatie blijft dus geheim.

Leerkrachten zijn een eerste aanspreekpunt. Zij hebben niet alleen de taak leerstof

bij te brengen, je kan bij hen terecht met al je vragen en problemen: extra uitleg over

de leerstof, vragen bij een toets, moeilijkheden thuis of in de klas…

Naast de leerkrachten, zijn er de zorgleerkrachten en de directie.

Ook zij zijn er voor jou. Loopt er iets mis in de klas, op de speelplaats … dan kan je bij

hen terecht voor een luisterend oor.



Schuttershof 2B
2440 Geel

014 56 26 50

www.kogeka.be/sintaloysius

 Nick Moubax Kris OomsJan PluymHilde Van de Weyer

Contactgegevens
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