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1. BIJ WIE KAN JE TERECHT ?
De titularissen
De titularissen zijn leraren die een bepaalde klas extra opvolgen. De
titularissen van jouw klas zijn een eerste aanspreekpunt.
De leerlingbegeleider
Bij studie of emotionele vragen of problemen, kan je terecht bij je titularissen,
maar ook het secretariaat of een andere leerkracht wie je vertrouwt kan je
aanspreken. Vaak zullen ze je adviseren contact op te nemen met de
leerlingbegeleider.
Je kan ook rechtstreeks naar de leerlingbegeleider stappen. Danielle Kruip is
leerlingbegeleider over de graden heen. Beide zijn op vaste momenten op
school. Je kan hen ook mailen voor een afspraak op een ander tijdstip.
De leraar
Voor problemen over een vak of na een slecht contact met een leerkracht,
spreek je er best meteen over met de betrokken leerkracht. De titularis of een
andere leerkracht die je vertrouwt, kunnen je hierbij helpen.
De leerlingenraad
Heb je ideeën die je graag wil realiseren op of met de school? Spreek erover
met de leerlingenraad. Je vindt hun namen op de leerlingenraadmuur.
Suggesties, opmerkingen… kan je ook kwijt via de brievenbus “ideeën en
klachten” en uiteraard kan je hen via Smartschool bereiken.
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De directeur
De directeur van de school bewaakt het pedagogisch project en neemt de
eindbeslissing op heel wat gebieden. De directeur neemt de dagelijkse leiding
waar.

Als een leerkracht afwezig is die normaal het laatste lesuur van de les aan je
geeft afwezig is, kunnen andere leerkrachten gebruik maken om extra les te
geven.

Alle schriftelijke communicatie verloopt in het Nederlands. We verwachten
van iedereen een positieve houding ten opzichte van onze onderwijstaal.

Gebeurt dat niet, dan mag je de school vroeger verlaten als je ouders hier
toestemming voor gaven. Als je de school vroeger verlaat, noteer je dit in je
agenda en laat je het tekenen door de toezichthoudende leerkracht of het
secretariaat. Je mag ten vroegste om 15.00 u. de school verlaten. Op
woensdag vertrek je ten vroegste om 12.10 u.

Op school praat je zowel in de klas, als in de gangen Nederlands. Anderstalige
leerlingen hebben er alle belang bij om zoveel mogelijk het Nederlands te
oefenen.

Elke maandag, dinsdag en donderdag kan je tijdens de studie tussen 15.30
uur en 16.30 uur in stilte aan taken en toetsen werken bij mevrouw Sanchez
Gomez, mijnheer Blackaert Bavo of mevrouw Dubois Katie.

3. DAGINDELING

4. TOEZICHT

We zijn ten laatste op school om 8.25 uur

Algemene regel

2. NEDERLANDS

1. Eerste lesuur
2. Tweede lesuur
3. Derde lesuur
PAUZE
4. Vierde lesuur
5. Vijfde lesuur
LUNCHPAUZE
6. Zesde lesuur
7. Zevende lesuur
8. Achtste lesuur

8.30- 9.20 uur
9.20- 10.10 uur
10.10- 11.00 uur
11.00- 11.20 uur
11.20- 12.10 uur
12.10- 13.00 uur
13.00- 13.50 uur
13.50- 14.40 uur
14.40- 15.30 uur
15.30- 16.20 uur

a) de grote speelplaats
De grenzen van het toezicht op de grote speelplaats zijn:
 de deur die de fietsenstalling en de speelplaats verbindt (richting
Kogelstraat)
 de hal tussen de grote en kleine speelplaats en de trappen richting
klaslokalen
Je mag dus niet in de fietsenstalling of in de kleine verbindingshal
rondhangen.

2

ENKELE AFSPRAKEN
b) de kleine speelplaats
Ook de kleine speelplaats kent grenzen:
 de deur die de kleine speelplaats en de grote inkomhal verbindt
 de deur met de hal richting trappen en grote speelplaats
Je mag dus niet in de inkomhal en in de tussenhal richting grote speelplaats
rondhangen. De kleine speelplaats mag bovendien enkel gebruikt worden
onder bepaalde voorwaarden:
 er wordt niet met een bal gespeeld (dat doe je op de grote
speelplaats)
 er wordt rustig gepraat en met elkaar omgegaan.
Wie zich niet houdt aan de grenzen van het toezicht, is niet verzekerd bij
ongevallen.
Boekentassen
Boekentassen blijven tijdens de speeltijd in de klas. De lokalen gaan op slot
tijdens elke pauze.

naar het secretariaat met je agenda. Te laat in de rij of aan je lokaal wordt als
te laat op school beschouwd (zie verder).
De ochtendrij om 8.25 u. wordt op de kleine speelplaats gemaakt. Om 11.15
uur en om 13.45 uur verzamelen we ook op de kleine speelplaats.
Leerlingen van de derde graad gaan steeds rechtstreeks naar hun lokaal.
d) de middagpauze
Leerlingen van de eerste graad lunchen in de refter. Het secretariaat wacht
jullie op aan de ingangsdeur van de refter. Zonder hen ga je de refter niet in.
Het wachten gebeurt gestructureerd in rijen.
In de refter kan je je eigen lunch, een besteld broodje of warm eten. Je kan er
soep en water krijgen.
Belegde broodjes worden voor aanvang van de lessen besteld en betaald op
het secretariaat. Warme maaltijden worden steeds een maand op voorhand
besteld via het secretariaat. Het maandmenu wordt een maand voordien
meegedeeld (vanaf oktober).

Om 8.25 uur, 11.15 uur en om 13.45 uur gaat de eerste bel. Dit is het signaal
om rijen te vormen.

Leerlingen van de tweede en derde graad zijn uiteraard ook welkom in de
refter, maar mogen, mits toestemming van de ouders, buiten eten. Onder
bepaalde omstandigheden kan de middagpas ingetrokken worden. Dan
verwachten we deze leerling(en) in de refter.

Om 8.30 uur, 11.20 uur en 13.50 uur gaat het tweede belsignaal. Vanaf dit
moment zit iedereen in de klas en start de les. Ben je niet op tijd dan ga je

Leerlingen van de tweede en derde graad die buiten eten, dienen ook buiten
de schoolmuren te eten. Ten vroegste om 13.20 uur kom je terug naar school.

c) het belsignaal en de rijen
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Uiteraard kunnen leerlingen voor bepaalde middagactiviteiten (theater,
leerlingenraad, inhaalles/toets…) boven in een klaslokaal of in de turnzaal
blijven.

Vertik je het om langs het secretariaat te passeren, dan krijg je de eerste keer
een waarschuwing, de tweede keer blijf je na. Je toont steeds spontaan je
agenda aan de vakleerkracht wiens les je laattijdig binnenkomt.

e) de buurt van de school

Wie drie keer te laat komt, meldt zich de volgende dag aan op het
secretariaat om 8 uur. Je ouders worden op de hoogte gebracht via een nota
in de schoolagenda.

De schoolverzekering zal enkel ongevallen dekken als je na het laatste lesuur
rechtstreeks naar huis keert via de kortste weg, zonder vertraging op straat of
in de metro. Blijf je napraten met leerlingen of passeer je nog elders op weg
naar huis, dan komt de schoolverzekering niet tussen.
5. STIPTHEID EN ORDE
Er wordt verwacht dat je documenten, taken … op tijd inlevert en steeds je
schoolmateriaal (zeker ook je schoolagenda) bij hebt. Ben je iets vergeten,
dan geef je de volgende dag spontaan het vergeten document (taak, toets,
brief, strookje, geld) af aan de leraar of het secretariaat. Is de leerkracht die
dag niet op school, bezorg je het materiaal aan het secretariaat. Taken te laat
afgeven heeft ook gevolgen voor je eindresultaat (tot -20% ).
Te laat komen wordt niet getolereerd.
Ben je te laat, dan ga je altijd eerst naar het leerlingensecretariaat. Je te
laatkomst wordt in je agenda genoteerd. Mis je het volledige eerste lesuur
(voor- en namiddag), dan word je niet als te laat maar als afwezig
geregistreerd. Die afwezigheid moet gewettigd worden door een
afwezigheidsbriefje of een medisch attest.

Wie meer dan zes keer te laat komt, moet op woensdagnamiddag nablijven
in de strafstudie van 13 – 14 uur. Wie meer als negen keer te laat komt blijft
in de strafstudie van 13 – 15 uur. Wanneer je systematisch te laat blijft
komen, zal er een begeleidingscontract worden opgemaakt en kan nadien de
tuchtprocedure worden opgestart.
Na iedere vakantieperiode wordt de teller van te laatkomsten bij iedereen
terug op nul gezet. Let op: mis je een aangekondigd evaluatiemoment dan leg
je de toets af tijdens de eerstvolgende les/ op een ander moment in
samenspraak met de vakleraar. De leraar kan je ook mondeling overhoren.
Het is de leraar die bepaalt hoe de gemiste evaluatie wordt ingehaald. Het is
jouw taak om contact op te nemen met de vakleerkracht om gemiste taken
en toetsen bij te benen. Gebruik Smartschool om te communiceren, zeker bij
leerkrachten die je maar een lesuur per week hebt.
Elke afwezigheid meld je zo snel mogelijk (voor 8.15 u.) aan het secretariaat
en wordt nadien schriftelijk verantwoord. Doe je dat niet, dan ben je
problematisch afwezig. Meer details vind je in het schoolreglement en op het
leerlingensecretariaat.
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6. COMPUTERS EN INTERNET
Leerlingen die thuis geen computer of internet hebben, melden dit aan de
titularissen en hebben voorrang bij het gebruiken van de schoolcomputers
voor schoolopdrachten (tijdens de middag of studie).
Enkel sites die je nodig hebt voor school worden bekeken. Bij misbruik, kan je
voor een periode van 14 dagen geen toegang meer krijgen op de computers.
Herhaald misbruik leidt tot een definitief verbod.
7. KOPIËREN
Uitzonderlijk kan je schoolopdrachten laten kopiëren op school. Hiervoor kan
je terecht bij mevrouw Laura Gomes (secretariaat). Per zwart-wit kopie betaal
je 5 eurocent. Per kleurenkopie betaal je 15 eurocent.
8. SAMENLEVEN
Discriminatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met orde- en
tuchtmaatregelen. Bij discriminatie denken we niet alleen aan geslacht,
origine en culturele achtergrond, maar ook aan seksuele geaardheid.
Wij verwachten van alle leerlingen en personeelsleden dat zij op een
respectvolle manier met elkaar omgaan en dat in woord en daad. Dat uit zich
in respectvol taalgebruik op toetsen en taken en ook in discussies.
In het algemeen verwachten wij dat je doet wat we jou vragen. Door onze
raad op te volgen, creëer je een sfeer van vertrouwen.

Wij wensen van iedereen een verzorgd voorkomen, zowel wat kledij,
haartooi, als het dragen van sieraden betreft. Wij hebben geen problemen
met modeverschijnselen op voorwaarde dat zij niet aanstootgevend zijn, geen
aanleiding geven tot zelfverminking of hygiënische problemen.
Roepen en schreeuwen in de gangen, is storend voor iedereen. Trekken en
duwen aan medeleerlingen, bijvoorbeeld op de trap, kan zelfs gevaarlijk zijn.
Stel je vast dat kledingstukken op de grond liggen, hang ze dan aan de
kapstok.
Ruw spelen en roekeloos sporten kunnen fatale gevolgen hebben. Wees
steeds voorzichtig! Onenigheid kan leiden tot ruzie. Ruzie mag niet
uitmonden in vechtpartijen. Wie hierop betrapt wordt, wordt gestraft,
ongeacht de aanleiding.
9. OVER FRAUDE, PLAGIAAT EN SPIEKEN
Als een leerling(e) zich tijdens een toets/examen vreemd gedraagt en
achteraf duidelijk wordt dat hij/zij bedrog heeft gepleegd waardoor het
onmogelijk wordt om de leerling(e) zelf of een medeleerling(e) juist te
beoordelen, spreken we van fraude.
Helpen bij het plegen van een onregelmatigheid (bv. laten afkijken) valt dus
ook onder deze definitie.
Onder plagiaat begrijpen we het geheel of gedeeltelijk overnemen van
stukken, gedachten en redeneringen van anderen en deze laten doorgaan
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voor eigen werk. Het overnemen van gegevens zonder enige bronvermelding
of zonder duidelijke bronvermelding valt onder plagiaat.
Afspraken om spieken te voorkomen en onregelmatigheden vast te stellen,
zijn uitgebreid neergeschreven in het schoolreglement.
10. VEILIGHEID EN WELZIJN
Agressie (ook verbaal, pesten …) en geweld worden niet getolereerd. Het is
niet toegelaten om een mes of andere “wapens” mee te brengen naar school.
Leerlingen die het slachtoffer worden van bedreiging of agressie in de metro
of elders melden dit onmiddellijk op het secretariaat en leggen best klacht
neer bij de politie. Enkel dan kunnen wij in samenwerking met de politie
proberen om maatregelen te nemen.
We werken aan een pestvrije school. Ook cyberpesten; anonieme e-mails met
scheldtirades, kleinerende sms’jes, inbreken in andermans mailbox en het
paswoord veranderen, bewust virussen doorsturen, internetsites waarop
klasgenoten of leerkrachten worden belachelijk gemaakt … zijn niet
toegelaten.
Je neemt en publiceert geen foto’s of filmpjes van medeleerlingen en/of
leraars en andere personeelsleden zonder hun toestemming.
Je kan je fiets veilig achterlaten in de overdekte fietsstalling (in de
kogelstraat). Geef dieven geen kans en gebruik een stevig slot.

11. MILIEUVRIENDELIJKHEID
We zijn allemaal verantwoordelijk voor de netheid op school. Op de campus
werd een wekelijkse beurtrol uitgewerkt om de grote en kleine speelplaats
elke dag netjes achter te laten. In de klassen gebruiken we het opgeruimd
staat netjes systeem (uitleg krijg je van je titularissen).
Vanaf dit schooljaar proberen we de afvalberg op school te verkleinen door
volgende maatregelen:
 enkel herbruikbare flessen/dozen mogen worden gebruikt. Plastic,
metaal, drankkarton en andere verpakkingen horen niet thuis op
school
 in de lokalen staan enkel een papiermand en een kleine vuilbak voor
lege stiften, vullingen…
 verpakking van de belegde broodjes wordt in de refter in de daartoe
bestemde afvalemmers gedeponeerd
Wie de school vervuilt met blikjes, restafval … zal na schooltijd, ook op
woensdagnamiddag, mee moeten schoonmaken.
12. GEZONDHEIDSZORG
TOILETBEZOEK
Je gaat tijdens de pauzes naar toilet. Moet je echt dringend gaan, kan dat ook
tijdens de les. Verwacht wordt dat je geen misbruik maakt én dat je de wc's
proper houdt. Bij de leerlingen wordt elk toiletbezoek tijdens de lestijden
genoteerd in de agenda.
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WATERFONTEINEN

13. DIEFSTAL EN VANDALISME

We hebben geen drankautomaten, wel waterfonteinen. Energiedranken (Red
Bull, Burn, Monster …) en frisdranken drink je niet op school.

Je gaat respectvol om met elkaars bezittingen en die van de school. Ben je
getuige van diefstal, vandalisme … dan probeer je dit te verhinderen of te
melden, anders ben je medeplichtig. Wij zorgen voor de nodige discretie.

ALCOHOL
Het bezit, het drinken en het onder invloed zijn van alcohol kan absoluut niet
op school.
ROKEN
Roken op school is verboden. Er geldt niet alleen een absoluut rookverbod
binnen de schoolgebouwen, ook op het schooldomein en ook extra muros
(uitstap, GWP…) mogen leerlingen niet roken.
Dankzij de autovrije Moutstraat, geldt voortaan dat het schooldomein start
vanaf de hekken die de straat afsluiten. Ook voor de schoolpoort geldt een
absoluut rookverbod. Atheneum Brussel maakt bovendien deel uit van een
schoolcampus met peuters, kleuters en leerlingen uit de basisschool. Ook zij
wandelen in de buurt van de school. Jullie, leerlingen van het atheneum,
hebben een voorbeeldfunctie te vervullen.
DRUGS
Het bezit, het gebruik en onder invloed zijn van cannabisproducten of andere
drugs is verboden. Overtredingen geven aanleiding tot tuchtmaatregelen (zie
schoolreglement). Dealen of aantrekken van externe dealers wordt
gestraft met definitieve uitsluiting.

Ben je het slachtoffer van diefstal? Meld dit onmiddellijk. Zo kunnen wij direct
optreden. Wie steelt, beschadigingen aanbrengt … krijgt niet alleen een straf
die kan oplopen tot de verwijdering uit de school, maar dient de gestolen of
beschadigde goederen terug te geven of te vergoeden.
14. ONGEWENSTE VOORWERPEN
Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke voorwerpen. Laat waardevolle
spullen beter thuis. Opgelopen schade aan en verlies of diefstal van
persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd.
Van zodra je de school binnenkomt staat je GSM en ander technologisch
apparatuur uit (of vliegtuigstand) en berg je dit op. Het spreekt voor zich dat
deze voorwerpen geen plek krijgen tijdens de lessen, tenzij de leerkracht de
toestemming geeft. Ook in de refter en tijdens studiemomenten is de GSM
niet toegelaten noch het beluisteren van muziek. We willen echte, fysieke
contacten een grotere plek toekennen dan de virtuele contacten en zouden
het dus fijn vinden dat je je gsm niet voortdurend gebruikt tijdens de pauze.
Besteed je pauzemomenten samen met je vrienden.
Kim Van Waeyenberghe

Het lerarenteam

Adjunct-directeur
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