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1 Inleiding 
 
Als aanvulling op het schoolreglement is er deze brochure. Het is een wegwijzer met wat 
meer uitleg over de school. Op deze manier kom je te weten waar je waarvoor terecht 
kan, in welke raden je kan zetelen, … 
 
2 Dagindeling 
 
08.25 uur: belsignaal = aanwezig op school 
08.30 – 09.20 uur: 1ste lesuur 
09.20 – 10.10 uur: 2de lesuur 
10.10 – 10.25 uur: pauze 
10.25 – 11.15 uur: 3de lesuur 
11.15 – 12.05 uur: 4de lesuur 
12.05 – 13.10 uur: middagpauze 
13.10 uur: belsignaal = aanwezig op school 
13.15 – 14.05 uur: 5de lesuur  
14.05 – 14.55 uur: 6de lesuur 
14.55 – 15.10 uur: pauze 
15.10 – 16.00 uur: 7de lesuur 
 
Op dinsdag/donderdag is er een 8ste lesuur (van 16.10 tot 17.00 uur) voor de leerlingen 
van WEWI8. 
 
 
3  Waar kan je waarvoor terecht? 
 
3.1  Het onthaal (balie) 
 
Met al je praktische vragen (klein of groot) kan je steeds terecht aan de onthaalbalie in 
de inkom van de residentie. Het onthaal is elke dag open van 8.00 tot 12.15 uur en van 
13.15 tot 17.30 uur (woensdag: van 8.00 tot 13 uur – vrijdag tot 17 uur). Hier word je 
geholpen door mevr. Quensier of mevr. Vercoutere. 
 
 
3.2 De leraarskamer 
 
De leraarskamer bevindt zich in de residentie, de eerste deur rechts als je binnenkomt via 
de speelplaats aan blok 400. Wens je een leerkracht te spreken, dan klop je er aan. Je 
wacht aan de deur tot je geholpen wordt en je vraagt op een beleefde manier naar de 
leerkracht. 
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3.3 De directie 
 
In het college is het directieteam als volgt samengesteld: 
§ Mieke Bothuyne: algemeen en pedagogisch directeur, contactpersoon voor leerlingen 

en ouders 
§ Peter Vanlerberghe: administratief en technisch directeur, verantwoordelijk voor infra-

structuur en administratie 
Wens je de directeur te spreken, dan meld je je eerst aan bij het onthaal (balie). Hier zal 
men je doorverwijzen of een afspraak voor je regelen. Ook als je door een leerkracht of 
opvoeder naar de pedagogisch directeur wordt gestuurd, meld je je steeds eerst aan bij 
het onthaal. 
 
 
 4 Wie werkt hier nog op school? 
 
Naast directie, opvoeders en leerkrachten zijn hier nog een aantal mensen dagelijks in de 
weer om alles piekfijn in orde te houden. 
De schoonmaakploeg werkt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Els Depraetere, 
het keukenteam onder leiding van onze kok. Daarnaast zijn er ook onze klusjesmannen 
Rudy De Praeter en Ike.  Directeur Vanlerberghe staat als technisch directeur in voor de 
goede organisatie van deze diensten en allerhande afspraken met al deze personeelsle-
den. 

 
De school goed onderhouden kan echter pas wan-
neer wij ook op elk van jullie mogen en kunnen re-
kenen. Wij doen daarom graag een beroep op jou 
om: 
§ steeds lokalen netjes geordend en opge-
ruimd te verlaten; 
§ op de speelplaatsen, in lokalen en andere 
ruimten (zoals bijv. de kastjeszaal) niets te laten 
rondslingeren en goed gebruik te maken van de af-
valbakken; 
§ respectvol om te gaan met voeding en dran-
ken in de eetzaal en alles netjes te 
sorteren bij het buitengaan; 
§ respect te hebben voor de inspanningen om 
onze school moderner en aangenamer te maken. 
De keuken-, schoonmaak- en onderhoudsploegen 
zullen jouw inzet en medewerking op dit vlak zeker 
en vast met een glimlach en een knipoog beant-
woorden. 

 
 
5 Verschillende raden 
 
5.1 Inleiding 
 
Je hebt de mogelijkheid je in te zetten voor één of meerdere raden. Hieronder worden de 
verschillende raden kort voorgesteld en vind je ook telkens de namen van de  
verantwoordelijken. 
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5.2 Leerlingenraad  
 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de ver-
schillende jaren. In deze raad wordt de school beke-
ken vanuit het standpunt van de leerlingen. Wat is 
goed? Wat kan beter? Wat is verwarrend? De leer-
lingenraad is de spreekbuis van de leerlingen. Er 
worden ook verschillende activiteiten (filmnacht, 
Dikke-truiendag …) georganiseerd. Drie leerlingen 
van deze raad zetelen ook in de schoolraad. De heer 
Vanhonacker, mevrouw Deryckere en de heer De-
cock zijn de verantwoordelijken. 

 
5.3 Sportraad 
 
De sportraad bestaat uit ongeveer een 20-tal leer-
lingen uit de 3de graad. Ze organiseren samen met de 
sportleerkrachten allerlei sportactiviteiten zowel bin-
nen als buiten de schooluren. Over de middag worden 
verschillende klascompetities ingericht zoals voetbal, 
volleybal, netbal, badminton … Ook buiten de school-
uren worden naargelang de interesse  activiteiten ge-
organiseerd zoals bijv. het bijwonen van een voetbal-
wedstrijd, basketbalwedstrijd… Traditiegetrouw orga-
niseert deze raad eind september een sporthappe-
ning. De organisatie van deze raad is in handen van 
de heer Vanlaere en mevrouw Vanwambeke. 
 
 
5.4  Feestraad  
 

Net zoals de sportraad maakt de feestraad reeds 
door zijn naam duidelijk waar het hier om gaat: fees-
ten. Een twintigtal zesdejaars, onder begeleiding van 
mevrouw Carnel en de heer Frederik Vanhonacker, 
organiseert een aantal feestelijkheden. Deze zijn 
over het hele jaar gespreid. Dit schooljaar organi-
seert SJB voor het eerst een schoolfuif op 13 okto-
ber: SJBeats. Daarna volgt het Sinterklaasfeest, 
waarbij de Sint de kans krijgt even zijn mening te 
laten horen over jou (en de leerkrachten!). In febru-

ari is er dan de Valentijnactie, waarbij je de mogelijkheid hebt snoep te laten bezorgen 
bij een vriend of vriendin, al dan niet met een begeleidend berichtje. Tenslotte zijn er ook 
twee feesten die specifiek bedoeld zijn voor de laatstejaars. De vrijdag voor de  
krokusvakantie wordt gereserveerd voor de “100 dagen”, een dag die helemaal in het 
teken staat van “het naderende einde” van de middelbare studies. Eind juni is er nog het 
Prombal, het feest dat voor onze schoolverlaters de kroon op het werk moet zetten. De 
feestraad probeert dus het schoolleven wat op te vrolijken met een aantal activiteiten van, 
voor en door jullie.  
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5.5  SOCOraad  
 
Deze raad heeft als doel om op school een aantal 
sociale, ecologische en economisch verantwoorde 
projecten te realiseren op een duurzame manier. 
Voor dit jaar heeft de raad ambitieuze, nieuwe plan-
nen. Met de opbrengsten van de verkoop van cho-
colade en snoepjes van de Oxfam wereldwinkel wil 
de raad graag meer groen realiseren op school. Wil 
jij mee betrokken worden bij de verkoop van gere-
cycleerd papier, bij de  actie “adopteer eens een 
bloempot”, bij het uitzoeken of er een bloemen-
weide kan   komen, bij een muurschildering rond water, bij het verdedigen van mensen/ 
kinderrechten …? Deze raad brandt van ontelbaar veel goede ideeën en evenveel talenten 
om die ideeën waar te maken: verkooptalent, tekentalent, toneeltalent, schrijftalent, 
groene vingers-talent, handen-uit-de-mouwen-talent, computertalent … Kortom, dit is een 
enthousiaste groep leerlingen, begeleid door mevrouw De Meester en mevrouw Vagen-
hende. 
 
 
5.6  Schoolraad  
 
Dit is een overlegorgaan tussen directie, drie leerkrachten, drie leerlingen (= afgevaar-
digden van de leerlingenraad), drie ouders (uit oudercomité) en 3 vertegenwoordigers uit 
de lokale gemeenschap. Er wordt minstens twee keer per jaar vergaderd.  
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6  Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 
Op onze school is een vaste CLB-medewerker actief: 
§ Miet Dewitte (miet.dewitte@vclbweimeersen.be)  
Zij staat ter beschikking van school, ouders en leer-
lingen en is steeds bereid om mee te zoeken naar op-
lossingen voor allerhande problemen met betrekking 
tot: 
§ het je goed voelen op school en thuis; 
§ je gezondheid en je persoonlijke en/of lichamelijke 

ontwikkeling; 
§ je leren en studeren; 
§ je onderwijsloopbaan. 
Achter deze vaste medewerker staat een heel team van artsen, psychologen en pedago-
gen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, die je graag en zo je dit wenst   dis-
creet bijstaan met raad en daad. Dit mag je van hen verwachten: 
§ onafhankelijke informatie en begeleiding; 
§ hulp op psychosociaal en medisch vlak; 
§ onderzoek en diagnostiek; 
§ zoeken naar oplossingen in samenwerking met de school; 
§ doorverwijzing naar externe hulpdiensten en deskundigen. 
 
Wens je een CLB-medewerker te spreken, dan maak je best een afspraak via onze leer-
lingenbegeleider, mevrouw Loncke. Of je kan hiervoor ook aan de onthaalbalie terecht. 
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met: VCLB Weimeersen, Zuiderlaan 42, 8790 
Waregem (telefonisch: 056/60 23 93 of via mail: info@vclbweimeersen.be). Openings-
uren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (maandag 
tot 18.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur). 
 
Bij aanvang van het schooljaar vragen we jouw ouders om een formulier te ondertekenen 
waarbij ze de school de toestemming geven persoonlijke informatie te delen met mede-
werkers van het CLB en indien nodig externe mensen zoals een psycholoog e.d. 

 
7 Cel leerlingenbegeleiding 
 
7.1 De ademzone 
 
Je voelt je niet zo goed in de klasgroep. Je zit met een probleem thuis, in je vriendenkring, 
op school…? Je hebt het gevoel dat alles en iedereen zich tegen je keert? Je hebt het 
moeilijk om de gepaste studiemethode onder de knie te krijgen? Of met de aanpak van 
één van je vakleerkrachten? Je hebt het gevoel dat je hard werkt, maar toch blijven de 
resultaten uit? 
 
Dit zijn momenten waarop het wel eens deugd kan doen om even op verhaal, op adem 
te komen. Een gesprek kan wonderen doen. Voel je nood aan een gesprek, dan kan je  
terecht in onze ademzone, een gespreksruimte in de residentie (het voorgebouw) van het 
college. Aarzel dus niet en neem contact op met een leerkracht of opvoeder in wie je 
vertrouwen hebt. Deze zal je graag verder helpen en zo je dit wenst in contact brengen 
met de interne leerlingenbegeleider, mevrouw Loncke, of een andere leerkracht die deel 
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uitmaakt van onze cel leerlingenbegeleiding. Je mag uiteraard ook zelf rechtstreeks con-
tact opnemen met één van hen.  
 
 
7.2 Het team van de cel leerlingenbegeleiding 
 
Wens je even op adem te komen via een gesprek, spreek dan één van onderstaande 
personen gerust aan: 
§ mevrouw Loncke (interne leerlingenbegeleider),  
§ mevrouw Bothuyne (algemeen en pedagogisch directeur), 
§ mevrouw Deryckere (leerkracht), 
§ mevrouw Berra (leerkracht), 
§ de heer Vanlaere (leerkracht), 
§ mevrouw Quensier (opvoeder), 
§ de heer Vanhonacker (opvoeder), 
§ mevrouw Miet Dewitte (CLB). 
 
Wat mag je van hen verwachten? 
§ Zij zullen naar je luisteren, ook als het een moeilijk verhaal is. 
§ Zij zoeken mee naar wat jouw probleem nu precies is en waarom dat zo is. 
§ Samen met jou zoeken zij naar een gepaste weg om uit je muizenissen te geraken. 
§ Samen met jou beslissen zij welke verdere stappen je eventueel kan zetten. 
 
 
8 Schoolpastoraal 

 
De werkgroep schoolpastoraal bestaat uit een groep 
van zo’n tiental leerkrachten onder leiding van dhr. 
Boderé. De groep staat in voor de organisatie en 
planning van allerhande pastorale initiatieven: eu-
charistie- en gebedsvieringen, de tweedaagse team-
building voor de 3des, de Youcadag voor de 5des, 
de solidariteitsdag, …   
 
 

Deze werkgroep stelt zich tot doel het christelijk opvoedingsproject binnen onze school-
muren te helpen uitbouwen: jonge mensen vanuit een christelijke levensvisie helpen 
groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de medemensen en God.  
 
 
9 Middagpauze 
 
9.1 Op school of naar huis 
 
§ ’s Middags eet je op school ofwel thuis of bij familie. Andere mogelijkheden zijn niet 

toegestaan. 
§ Wie ’s middags naar huis gaat, krijgt bij het begin van het schooljaar een kaart. Deze 

moet je bij aankomst op school steeds bijhebben en kunnen voorleggen wanneer er 
om gevraagd wordt. 

§ Wie op school blijft eten en dus deze kaart niet heeft, kan de school tijdens de mid-
dagpauze NIET verlaten, ook niet met een schriftelijke goedkeuring van de ouders. 
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Verlaat je de school zonder toestemming, dan mag je je aan een sanctie verwachten. 
Weet immers dat je niet verzekerd bent als je de school verlaat zonder toestemming. 
 

9.2 Volle maaltijd en belegde broodjes 
 
§ Neem je een volle (warme) maaltijd of een belegd broodje op school, dan begeef je 

je op het toegestane tijdstip naar de eetzaal, dit via de trappenhal van speelplaats 
400. Je kan er aanschuiven in het zelfbedieningsrestaurant waar je keuze hebt uit 
meerdere mogelijkheden: de dagschotel, een vegetarisch gerecht, ruime keuze aan 
de broodjes- en/of saladbar. 

§ Nadat je je keuze gemaakt hebt, kom je voorbij aan de kassa waar je betaalt met je 
betaalkaart (= moneysafekaart). Zorg er steeds voor dat je kaart vooraf is  opgeladen. 
Dit kunnen je ouders regelen van thuis uit via homebanking of door middel van tijdige 
overschrijving. Indien het beschikbare bedrag zakt onder de 25 euro, krijgen jouw 
ouders een mail met een link om opnieuw over te schrijven. Staat er geen geld meer 
op jouw kaart, dan zal mevr. Vercoutere deze bijhouden en mag je alleen nog een 
maaltijd kopen, geen dessert of frisdrank. 
Een tip: elke maand een vast bedrag overschrijven met een vaste opdracht. Zo heb je 
altijd voldoende geld op je kaart. 

§ Je neemt vrij plaats in de eetzaal. Wees hoffelijk en maak plaats voor andere leerlingen 
zodra je klaar bent. Dit is noodzakelijk om ook de andere leerjaren de kans te geven 
rustig te eten. Ruim je tafel netjes op en begeef je naar de afruimbalie waar je alles 
correct sorteert. Daarna verlaat je rustig de eetzaal via de inkomhal van de residentie. 

 
 
9.3 Picknick  
 
§ Gebruik je je eigen picknick over de middag, dan begeef je je naar de bar: inkom ter 

hoogte van blok 100. Je wacht ter hoogte van de inkom tot het lokaal open gaat: d.i. 
ten laatste omstreeks 12.15 uur.  

§ In de bar ben je ook welkom – voor of na de warme maaltijd in de eetzaal – om er 
gezelschapsspelletjes te spelen. 

§ Wie een groepswerk moet voorbereiden, kan hiervoor ook terecht in de bar tijdens de 
middagpauze. Mits een schriftelijke melding in de agenda van de leerkracht die de 
opdracht gaf, kunnen jullie per groepje één pc ter beschikking krijgen. 

 
 
9.4  Dranken en snacks  
 
§ Zowel in de eetzaal als op de speelplaatsen staan drankenautomaten ter beschikking. 

Een drankje kost € 0,80. Wij rekenen op jouw verantwoordelijkheidszin door je flesjes 
steeds terug te plaatsen in de juiste bakken. We streven ernaar om alleen gezonde 
dranken aan te bieden. 

§ Tijdens de voormiddagpauze kan je in de eetzaal terecht voor een aanbod aan snacks: 
deze betaal je contant met je moneysafekaart.  
Je komt binnen via de trappenhal van speelplaats 400. Na betaling ga je via de inkom-
hal onmiddellijk terug naar de sportzaal en/of speelplaats (aan blok 100) om daar je 
snack te verbruiken. Restafval deponeer je nadien in de daartoe voorziene vuilnisbak-
ken. 
Je blijft dus niet rondhangen in de eetzaal, de inkomhal en/of op de speelplaats ter 
hoogte van blok 400. Het is ook niet toegestaan om op deze plaatsen je snack te 
verbruiken. 
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10 Studie 
 
10.1 Avondstudie 

 
De avondstudie start om 16.10 uur. Om 17 uur is er 
een heel korte pauze van 5 minuten om toe te laten 
dat leerlingen op dat moment de studiezaal verlaten. 
Wanneer je inschrijft voor de studie verwachten we 
jou ook effectief op tijd in de studiezaal. Op woens-
dagnamiddag is er geen studie. 
 

 
10.2 Studie tijdens de summatieve toetsen  
 
Tijdens de summatieve toetsen kan je iedere dag in de studie blijven van 13.15 tot 18 uur 
(vrijdag tot 16.00 uur).  
 
10.3  Je houding in de studie 
 
§ Je komt stipt op tijd. Bij het belsignaal (16.08 uur) begeef je je onmiddellijk naar de 

studiezaal. Zodra de deur opengaat, kom je de studiezaal rustig binnen. Je gaat in 
stilte naar je plaats om je studiewerk aan te vatten. 

§ Je zit steeds op je vaste plaats.  
§ Opvallend gedrag (liggen op de bank, gekke bekken trekken …) wordt niet getolereerd 

tijdens de studie. 
§ Praten, iets doorgeven of uitleg vragen kan niet tijdens de studie. Je stoort er alleen 

maar de anderen mee. Het is ook niet toegestaan om er te eten en te drinken. 
§ Je komt naar de studie om te studeren. Je leest er dus geen tijdschriften en/of strips. 

Ook allerhande spelletjes horen er niet thuis.  
§ Hou de studiezaal proper en heb respect voor het materiaal. Ruim aan het einde van 

de studie je bank op en gooi afval in de juiste vuilnisbakken. 
§ Hou je je niet aan de afspraken, dan riskeer je een sanctie. 
 
 
10.4 Afwezigheden 
 
Kan je uitzonderlijk eens niet aanwezig zijn in de studie, dan meld je dit vooraf aan de 
opvoeder, de heer Vanhonacker, of aan de onthaalbalie (inkom residentie). Je geeft te-
vens een briefje, ondertekend door je ouders, af.  
Wanneer je 2 keer zonder verwittigen afwezig bent, dan zal je gedurende een volledige 
week tijdens de middagpauze meehelpen bij het afruimen in de eetzaal. Na 3 keer krijg 
je strafstudie. 
 
 
10.5 Geen studie 
 
Bij het begin van het schooljaar ontvang je een overzicht met dagen waarop er geen 
studie is (na de vakantieperiodes). 
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 11 Agenda en cursussen 
 
Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven in 
je agenda en hoe dit dient te gebeuren. Je agenda is bedoeld als planningsagenda: een 
hulpmiddel om jouw schoolwerk te plannen, rekening houdend met andere activiteiten. 
Noteer goed alle data van toetsen en taken zodat je niet verrast wordt. Ook op 
Smartschool (in de module schoolagenda) kan je deze geplande toetsen/taken 
terugvinden, evenals de geziene leerstof. Jouw titularis zal geregeld jouw agenda nakijken 

aangezien we het heel belangrijk vinden dat je leert 
plannen. In het college moet je jouw agenda niet 
meer laten ondertekenen door je ouders, tenzij er 
aanmerkingen gemaakt werden op jouw leef- of 
studiehouding (laatste pagina’s). 

 

Elke vakleerkracht kan geregeld je schriften en cursussen nakijken. Zorg ervoor dat je 
ze steeds nauwgezet en volledig invult. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen 
studeren. Uiteraard verwachten de leerkrachten steeds dat je jouw handboek en 
cursus/invulboek bij je hebt tijdens de les. Indien dit niet het geval is, dan meld je dit 
spontaan aan de leerkracht bij de start van de les. Daarna beslist de leerkracht of er een 
sanctie volgt.   

 

12.  CLIL 
 
Wij willen als school inzetten op meertalig onder-
wijs. Dat wil zeggen dat we een aantal niet-taalvak-
ken in het Frans (middenschool) of Engels (college, 
2de graad) aanbieden. Op die manier krijg je een bij-
komende kans om die talen actief te gebruiken. Jij 
en je ouders kunnen echter beslissen die vakken 
toch gewoon in het Nederlands te volgen. De keuze die je maakt, geldt in elk geval voor 
het volledige schooljaar. Om met CLIL te kunnen starten, is een gunstige beslissing van 
de klassenraad nodig. CLIL is niet enkel geschikt voor taalsterke leerlingen. De toelatings-
klassenraad zal zich baseren op het gehele beeld van jou als leerling en zich niet beperken 
tot de resultaten van de taalvakken alleen. 

Wanneer je kiest voor CLIL zal je een motivatiepeiler invullen en een engagementsverkla-
ring: op deze manier peilen we naar de reden waarom je voor de lessen CLIL kiest en 
onderteken jij het document waarin je duidelijk verklaart de nodige inspanningen te doen 
voor de CLIL-lessen en dit gedurende het volledige schooljaar. 

 
 
12. De kastjeszaal 
 
12.1 Wanneer is de kastjeszaal open? 
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De kastjeszaal is toegankelijk elke dag vanaf 7.45 tot 16.15 uur (en na de avondstudie). 
Je kan er tijdens elke pauze terecht tot aan het eerste belsignaal. Wil je schriften,   boeken 
en/of ander materiaal omwisselen, dan moet je je dus tijdig naar de kastjeszaal  begeven. 
Bij het eerste belsignaal verwachten wij dat je de kastjeszaal verlaat en je naar de klas 
begeeft. Je kan dan de kastjeszaal niet meer in. 
Over de middag is de kastjeszaal gesloten tussen 12.15 en 13 uur. Na de avondstudie 
gaat de ruimte nog even open voor wie dit wenst.  
 
 
 
 
12.2 Sleutels 
 
Bij het begin van het schooljaar krijg je de sleutel van je kastje. Zorg dat je deze steeds 
bij je hebt. Ben je je sleutel vergeten, dan kom je mogelijks in de problemen bij je vak-
leerkrachten. 
Wanneer je je sleutel kwijt bent, meld je dit best zo spoedig mogelijk aan het onthaal. Je 
krijgt een nieuwe sleutel (kostprijs = € 5).  
Aan het einde van het schooljaar dien je je sleutel terug in op het onthaal. Doe je dit niet, 
dan betaal je € 12,50 onkosten.  
 
 
12.3 Enkele afspraken 
  
§ In de kastjeszaal verblijf je enkel de nodige tijd om er je gerei in en uit je kastje te 

halen. Je blijft er dus niet rondhangen of zitten. Ben je klaar, begeef je dan dadelijk 
naar de speelplaats. 

§ Hou de kastjeszaal proper. Afval gooi je in de beschik-
bare afvalbakken. Dit is voor iedereen heel wat aange-
namer. 

§ Flesjes (drankenautomaat) neem je niet mee in de 
kastjeszaal. 

§ Kom tijdig naar de kastjeszaal want bij het eerste bel-
signaal moet je de kastjeszaal verlaten.  

§ Defecten aan jouw kastje meld je best onmiddellijk aan 
een opvoeder. 

 
 
13  Op de speelplaats 
 
§ Alle pauzes gaan door op de speelplaats aan blok 100 en in de overdekte sportzaal. Je 

blijft dus niet rondhangen op de speelplaats aan blok 400 of in de kastjeszaal. 
§ Hou de speelplaats proper. Afval deponeer je in de juiste afvalbakken. Dit is voor 

iedereen heel wat aangenamer. 
§ Plaats je boekentas steeds op de daartoe voorziene rekken.  
§ Hou het rustig.  
§ Je gaat niet zitten op de speelplaats. 
§ Openlijke uitingen van intimiteit horen niet thuis op school, dus ook niet op de speel-

plaats. 
§ In de sportzaal mag je ’s middags voetballen of basket spelen. Voetballen mag enkel 

met een zachte bal. Andere sporten (uitgezonderd de middagcompetities) zijn hier niet 
toegelaten.  
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§ We verwachten uiteraard respect voor de geverfde doorgang en de infoborden. 
§ Bij het eerste belsignaal begeef je je onmiddellijk naar het vaklokaal. Daar wacht je 

rustig op de leerkracht. 
§ Laat op vrijdagavond niets rondslingeren, noch op de speelplaats, noch in de gangen 

en/of in de kastjeszaal. Wat toch blijft liggen, wordt opgeruimd. 
 
 
14 Op het voetbalveld 
 
§ Bij warm en droog weer is het voetbalveld toegankelijk van 12.30 tot 13 uur. Bij het 

fluitsignaal (om 13 uur) ga je onmiddellijk terug naar de speelplaats. 
§ Op het voetbalveld mag je zitten, niet liggen. Praatjes met buitenstaanders aan de 

omheining zijn niet toegestaan. 
§ Flesjes zijn niet toegelaten op het voetbalveld. Laat ook geen ander afval achter. 
§ Je mag er sporten beoefenen die op de speelplaats niet kunnen. 
 
 
15 Een verzorgde taal 
 
Let op je taalgebruik, zowel tegenover je leerkrachten, opvoeders, directie als tegenover 
je medeleerlingen. Heb aandacht voor een verzorgde taal. Negatieve en kwetsende com-
mentaren horen niet thuis op school. 
Het spreekt voor zich dat de voertaal op school Nederlands is. Dit geldt ook voor Frans-
talige leerlingen. 
 
 
16 Roken, alcohol en drugs 
 
§ Roken is verboden op en in de nabijheid van de school. Je mag op school geen rook-

gerei en/of aansteker bij je hebben. Je kan het wel opbergen in je kastje bij aankomst 
op school. 

§ Het gebruik of meebrengen van alcohol naar school is niet toegestaan. 
§ Druggebruik op school en/of dealen zijn strikt verboden. De school heeft een beleids-

plan voor druggebruik opgenomen in het schoolreglement. 
§ Wie zich niet aan het rook-, alcohol- en/of drugverbod op school houdt, riskeert een 

ernstige sanctie en/of het opstarten van de tuchtprocedure, die kan leiden tot een 
definitieve uitsluiting.  

 
 
17 Fietsen(stallingen) 
 
§ De fietsenstallingen zijn enkel ’s morgens, over de middag en ’s avonds open. 
§ Bij het begin van het schooljaar krijg je een vaste plaats toegewezen. Gebruik dan ook 

enkel deze plaats om problemen te voorkomen. Kom je eenmalig met de fiets naar 
school, dan zal een opvoeder jou een tijdelijke plaats toewijzen. 

§ In de fietsenkelder moet je de fiets aan de haak hangen en niet op de grond of langs 
de muur laten staan. 

§ Sluit altijd je fiets om diefstal te voorkomen.  
§ Problemen i.v.m. de fietsenstallingen meld je aan het onthaal.  
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18  Diefstal en verloren voorwerpen 
 
§ Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Draag dus zorg voor al je bezittingen. 

Berg waardevolle voorwerpen op in je kastje. Dure zaken die niet nodig zijn op school 
laat je beter thuis. 

§ Ben je iets kwijt? Doe gerust eens navraag aan het onthaal. Misschien werd het daar 
wel binnengebracht. 

§ De school is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstallen. 
§ Leerlingen die getuige zijn van diefstal en/of vandalisme zijn verplicht dit te melden. 

Zwijgen maakt je medeplichtig. Je kan op discretie rekenen. 
 
 
19  Laatkomers 
 
§ Je wordt op school verwacht vóór het eerste belsignaal.  
§ We verwachten dat je tijdig op school aankomt. Ben je te laat, dan meld je je aan het  

onthaal. Je krijgt er een geschreven toestemming om naar de klas te gaan.   
§ Kom je te laat zonder geldige reden (hierover beslist mevr. Quensier), dan zal je de-

zelfde dag nog nablijven tot 16.30 uur. Je maakt tijdens dit halfuur oefeningen (hoofd-
vakken) in het secretariaat. Kom je te laat op woensdag, dan zal je nablijven op don-
derdag om 16 uur. Indien je in de studie blijft, dan zal je het eerste halfuur niet mogen 
studeren maar oefeningen maken. Dit wordt genoteerd in je agenda en jouw ouders 
worden telefonisch verwittigd. Excuses zoals muziekles, sporttraining, enz. worden niet 
aanvaard: gewoon op tijd zijn is de boodschap! 

§ Na 5 keer te laat komen (en dus 5 keer nablijven), krijg je strafstudie op woensdag-
namiddag. 

 
 
20  Voorkomen en kledij 
 
§ Verzorg je uiterlijk (bijv. kledij, haardos …) zon-

der daarbij te willen opvallen. Uitdagende vakan-
tie- of uitgaanskledij zijn niet toegestaan. Ook al 
zijn broeken met scheuren nu een modefeno-
meen, op school aanvaarden we niet dat de huid 
zichtbaar is. Racistische symbolen en/of teksten 
op je kledij zijn evenmin toegestaan.  

§ Piercings zijn niet toegestaan. Oorringen voor 
jongens ook niet! 

§ Draag je een hoofddeksel, dan neem je dit af zo-
dra je een gebouw of lokaal binnenkomt. 

§ Tijdens de LO-lessen draag je een uniforme kledij van de school: lichtblauwe T-shirt 
met schoolembleem, blauwe sportshort. Daarnaast draag je gepaste sportkousen en 
gym- of sportschoenen. 

 
 
21 Leswijzingen en vervangingen 
 
§ Alle lessenroosterwijzingen en vervangingen van afwezige leerkrachten worden  

dagelijks geafficheerd aan de kastjeszaal. 
§ Bekijk de vervangingen goed zodat je steeds het juiste materiaal bij je hebt. 
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§ Wacht aan het aangeduide lokaal tot een leerkracht of opvoeder komt. Daagt er in 
een redelijke tijd echter niemand op, dan gaat een klasvertegenwoordiger dit melden 
aan de onthaalbalie. De overige leerlingen wachten rustig af zonder de lessen van de 
andere klassen te storen. 

 
 
22 Ziek en/of gewond op school 
 
Voel je je ziek of raakte je gewond (ongevalletje), begeef je dan naar het onthaal. Daar 
zal men je verder helpen. 
 
23 Afwezigheden 
 
De volledige uitleg i.v.m. afwezigheden vind je terug in het schoolreglement. We zetten 
hier nog even de belangrijkste zaken op een rijtje: 
§ Je ouders melden elke afwezigheid zo vroeg mogelijk telefonisch aan de school: voor-

middag vóór 9.00 uur, namiddag vóór 14 uur. 
§ Bij een afwezigheid van maximum drie dagen (= gewoon schoolverlet) volstaat een 

ondertekende verklaring van je ouders. Gebruik hiervoor de attesten beschikbaar in je 
schoolagenda. Je kan maximaal vier keer een dergelijke verklaring indienen. Vanaf de 
vijfde keer moet je voor elke korte afwezigheid een medisch attest van een dokter 
indienen. 

§ Voor een afwezigheid van vier of meer opeenvolgende dagen is steeds een medisch 
attest vereist. Hetzelfde geldt als je afwezig bent tijdens een examenperiode: dan 
moet je steeds een medisch attest kunnen voorleggen (ook wanneer je bijv. slechts 
een halve dag afwezig bent). 

§ Een afwezigheid omwille van persoonlijke redenen (maximum 10 halve lesdagen) kan, 
maar hiervoor moet je vooraf de toestemming vragen aan de directeur. 

§ Ben je onverwacht afwezig wanneer er een extra-murosactiviteit gepland staat 
(bijvoorbeeld sportdag, cultuuruitstap) dan volstaat wettelijk wel een verklaring van je 
ouders. We verwachten echter wél een medisch attest indien je ouders het volledige 
bedrag voor de activiteit niet wensen te betalen. Dit om misbruik tegen te gaan. Bij 
onverwachte afwezigheid bij meerdaagse excursies kan het zijn dat je ondanks een 
medisch attest toch een deel van het voorschot niet terugkrijgt. De school heeft op 
dat moment immers dit bedrag ook al betaald en kan dit dan zelf ook niet meer terug-
vorderen. 

 
 
24 Reclame 
 
§ Allerhande reclame en/of affiches voor fuiven, toneel e.a. zijn toegestaan op de daar-

toe voorziene plaatsen op de speelplaatsen, dit enkel na voorafgaandelijke  toestem-
ming van de directeur. Een eventuele aanvraag hiertoe dien je in via het  
onthaal.  

§ Flyers uitdelen aan de schoolpoort kan mits voorafgaande toestemming van de  
directeur. Wens je dit aan te vragen, begeef je dan naar het onthaal. Sowieso zorg je 
dat er geen flyers op de grond achterblijven. 
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25 Gsm en andere toestellen 
 
Op school maak je geen gebruik van deze toestellen, tenzij met uitdrukkelijke toestem-
ming van een leerkracht en dit enkel voor didactische toepassingen tijdens de les(sen). 
Het gebruik van je smartphone tijdens de pauzes is bijgevolg niet toegestaan.  
 
Heb je een gsm, MP3-speler … of ander gelijkaardig toestel bij je, dan berg je dat bij 
voorkeur op in je kastje zodra je op school aankomt.  Hou je die toch bij op zak, dan doe 
je dit op eigen verantwoordelijkheid. In geen geval kan de school verantwoordelijk gesteld 
worden voor breuk en/of diefstal.  
 
Haal je je toestel toch zonder toestemming boven in de loop van de dag en/of maak je er 
gebruik van, dan zal je als straf een week lang tijdens de middagpauze helpen bij het 
afruimen. Bij herhaaldelijk misbruik (vermeld in je schoolagenda) riskeer je een ernstige 
sanctie. 
 
 
 
26 Sancties 
 
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een sanctie krijgen. Uiteraard hopen wij dat het 
niet zo ver komt. Het is immers steeds beter te voorkomen dan te genezen.  
Loop je herhaaldelijk tegen de lamp en/of bij ernstige overtredingen van het schoolregle-
ment dan krijg je strafstudie. De directeur beslist hierover in overleg met je leerkrachten 
en opvoeders. De strafstudie gaat door op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur. Je 
krijgt dan een straftaak, opgelegd door de betrokken leerkracht of opvoeder. Ook hier 
tellen excuses als muziekles, training e.d. niet.  
 
 
27 Toiletgebruik 
 
§ Er zijn jongens- en meisjestoiletten. Jongens hebben niets te zoeken in de meisjestoi-

letten en omgekeerd.  
§ Blijf niet rondhangen in de toiletten en heb respect voor het materiaal. 
§ Hou de toiletten proper. Dit is voor iedereen heel wat aangenamer. 
 
 
28 Sorteren van afval 
 
Als school streven wij ernaar om ons steentje bij te dragen om onze planeet ook voor de 
volgende generaties bewoonbaar en leefbaar te houden. Daarom proberen wij om afval 
milieubewust te sorteren.  
Naast de gewone afvalbakken vind je op de speelplaats en in de eetzalen blauwe PMD-
bakken. In de klassen staan bruine papierkorven. We rekenen op jou als leerling om dit 
alles correct te gebruiken. Dit getuigt van respect voor de mensen en firma’s – zowel 
binnen als buiten de school – die dit alles verwerken. Wij danken je alvast in hun naam 
voor de kleine moeite en de inspanning die je hier mee voor levert.  
 
Dit drop je in de blauwe PMD-bakken: 
§ plastic flesjes en flacons, 
§ metaalverpakkingen: bijv. blikjes, 



 17  

§ drankkartons. 
Opgelet: in de PMD-bakken gooi je geen plasticzakken, yoghurt- of puddingpotjes, alumi-
niumfolie… 
 
De bruine papierkorven dienen iedere donderdag – volgens noodzaak – geledigd te wor-
den door een leerling. Er staat een verzamelcontainer in de overdekte sportzaal. In de 
bruine korven deponeer je 
§ karton, 
§ ongevouwen oud papier. 
Opgelet: in de bruine korven laat je geen proppen papier of plastic achter. 
 
In de gewone afvalbakken komt alle overige restafval.  
 
In de eetzaal vind je aparte afvalcontainers voor etensresten. Gebruik ook deze correct 
a.u.b.  
 
Tenslotte rekenen wij erop dat je na het drinken van een drankje uit één van de automa-
ten je flesje steeds terug in de juiste bakken terugplaatst. Laat deze niet rondslingeren, 
want dan creëer je een vuile en onaangename schoolomgeving.  
 
 
29 Ook hiervoor rekenen we op jou… 
 
Een school is een ruim complex met vele hoekjes en kantjes. De klusjesmannen en de 
schoonmaakploeg doen samen met de directie, leerkrachten en opvoeders hun best om 
de gebouwen zo goed mogelijk te onderhouden. Toch kan het niet zonder jouw hulp en 
medewerking. Daarom doen wij ook graag op jou een beroep om – waar het kan – een 
stukje verantwoordelijkheid op te nemen. Mogen we hiervoor ook op jou rekenen? 
 
§ Verlaat je een lokaal, laat dit netjes en ordentelijk achter: geen rondslingerend vuil of 

papier, stoelen en banken netjes geschikt, bord schoongeveegd…. 
§ Merk je dat een deur, raam nog openstaat, sluit dit dan wanneer je het lokaal of een 

gang verlaat. Zeker in de wintertijd kan dit een fikse energiebesparing opleveren. 
§ Doof de lichten wanneer je een lokaal verlaat of als je merkt dat die onnodig blijven 

branden. Ook dit is milieubewust leven met de blik gericht op de volgende generaties 
jongeren in de toekomst. 

§ Merk je dat ergens iets defect is, meld dit aan je leerkracht, opvoeder of aan het 
onthaal. Dan zal men het nodige doen om dit op te lossen. 

 
 
30  Website/facebook 

 
Surf geregeld naar www.sjb-avelgem.be. Je 
vindt er een pak informatie over het reilen en 
zeilen op school. Op onze facebookpagina Sint-
Jan Berchmans Avelgem kan je terecht voor een 
vooruitblik of terugblik op tal van activiteiten.  
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Bij het begin van het schooljaar vragen we jou en je ouders een document te onderteke-
nen waarbij je de school toestemming geeft beelden van jou te gebruiken voor de website 
en/of de facebookpagina van de school. Indien deze beelden ook voor publicitaire doel-
einden gebruikt worden (bijv. flyer, affiches, e.d.), vragen we voor elke foto expliciet jouw 
toestemming en die van je ouders. Aangezien we nu eenmaal leven in een gemediati-
seerde wereld en ook wij als school verplicht meestappen in dit verhaal, durven we reke-
nen op jouw medewerking hiervoor. 

 
 
31 Hoofd van een huistaak  
 

nr. voornaam + naam                                                                  nr. huistaak 
 klas                                                                                      datum 
 vak (de heer ……… mevrouw………) 
 opgave: (verwijzing uit schoolagenda) 

 
 
32 Vakken en afkortingen  
 

Vakken Afkortingen 
aardrijkskunde Aa 
bedrijfseconomie Be 
biologie Bi 
chemie Ch 
Duits Du 
economie Ec 
esthetica Es 
Engels En 
Frans Fr 
fysica Fy 
geschiedenis Ge 
godsdienst Go 
informatica In 
Latijn La 
lichamelijke opvoeding LO 
maatschappelijke vorming MV 
muzikale opvoeding MO 
natuurwetenschappen Na 
Nederlands Ne 
onderzoekscompetenties OC 
plastische opvoeding PO 
wiskunde Wi 
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