‘Light versie’ van het schoolreglement
In deze paar bladzijden geven we een vereenvoudigde versie met de belangrijkste afspraken
uit het schoolreglement. Dit zal zonder twijfel bijdragen tot een aangenaam schoolklimaat.
Dit foldertje is snel gelezen en begrepen.
Het kan nog van pas komen en is daarom nuttig om te bewaren.
Let wel: juridisch heeft het complete SCHOOLREGLEMENT het laatste woord.
Dit schoolreglement is beschikbaar in pdf- formaat op onze website www.olvtd.be of in
papiervorm op eenvoudige vraag aan een van de leerlingbegeleiders of de directie.
Je vindt ook veel schoolinfo op Smartschool of via onze facebookpagina.
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Aanwezigheid op school
Elke afwezigheid wordt ’s morgens vóór 9.00 uur gemeld aan de school
(telefonisch: 050 55 96 10).
Bovendien moet bij elke afwezigheid een attest afgegeven worden. Een telefoontje alleen is
onvoldoende. Belangrijke regels i.v.m. attesten afwezigheid zijn:
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt wettelijk maximaal 5 dagen de tijd om je attest in te dienen bij de
leerlingenbegeleider.
Indien het attest niet binnen is na 5 dagen word je als onwettig afwezig
beschouwd.
Onwettige afwezigheden kunnen verregaande gevolgen hebben: toetsen en taken
van die (halve) dag kunnen met nul gequoteerd worden evenals de
praktijkoefeningen of stages. Het CLB wordt ingelicht.
Het CLB start mogelijks een begeleiding op.
Bij voortdurende onwettige afwezigheden wordt het Departement Onderwijs
ingelicht.
Het statuut ‘regelmatige leerling’ kan in het gedrang komen, met mogelijke
moeilijkheden i.v.m. de leerplicht en de bekrachtiging van de studies.
Je kan slechts 4 keer wegens ziekte met een attest van je ouders afwezig zijn. Alle
volgende ziekteperiodes worden verantwoord met een doktersattest. Wees hierbij
eerlijk: ben je ziek, dan ben je ziek! Maar maak jezelf niets wijs om je eigen gemak
te dienen, een dagje vrij te nemen. Dat is een negatieve houding voor je later
beroepsleven. Werk nu al voor wie je later wilt worden.

Iedereen moet om 8.25 uur op school aanwezig zijn. Je bent te laat als je niet op je
speelplaats bent als het belteken gaat. Indien de reden van het te laat komen niet
aanvaard wordt, kan je gesanctioneerd worden met nablijfstudie(s) of strafstudie. In geval
van veelvuldig te laat komen, kan beslist worden een ordemaatregel te nemen of een
tuchtprocedure op te starten. STIPTHEID kun je jezelf leren! Je zult je er stukken beter bij
voelen en de anderen weten dit echt te waarderen!
Bij aanvang van de lessen in de namiddag moet je om 12.45 uur op school aanwezig zijn.
Ook hier gelden de daarnet vermelde regels i.v.m. te laat komen.
Tijdens de recreatiemomenten en over de middag blijf je op de speelplaats van jouw graad,
tenzij je toestemming krijgt van de leerlingbegeleiding.
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Smartschool
Vanaf dit schooljaar gebruiken we geen papieren schoolagenda meer. Taken, toetsen,
attitudes, mededelingen, jaarkalender en schoolse resultaten zijn voor jou en jouw ouders
te volgen op Smartschool. Bij het begin van het schooljaar krijgen zowel de ouders als de
leerling hiervoor de nodige log ins. Smartschool is ons belangrijkste communicatiemiddel
voor de school, voor jou en voor de ouders. Wij zullen geregeld controleren of je dit
medium gebruikt. Het niet consulteren van jouw Smartschool is geen excuus om een taak
of toets niet te kunnen maken! Er bestaat eveneens een Smartapp!

De school vroeger verlaten
Als je wegens ziekte of een andere reden de school wenst te verlaten moet je je eerst
aanmelden bij de leerlingbegeleider. Deze neemt contact op met je ouders. Enkel na de
toestemming van de ouders en in overleg met de leerlingbegeleider mag je de school
verlaten. Het verlaten van de school zonder deze werkwijze te volgen, kan niet!
Als je tijdens de lessen onwel wordt, vraag je toestemming aan de leerkracht om de lessen
te verlaten, en meld je aan bij het onthaal.

Eten, drinken en middagpas
Eten en drinken doe je enkel tijdens de pauzes. In uitzonderlijke gevallen is het drinken van
water tijdens de lessen toegestaan.
Tijdens de middagpauze word je verwacht in de refter. Over de middag eten we niet op de
speelplaats, in een klaslokaal of in de werkplaats! Na het eten in de refter ruim je alle afval
van de tafel op en stapel je opnieuw de stoelen. Eten in werkkledij en met vuile handen is
uiteraard niet toegelaten.
Alleen de leerlingen die een middagpas bezitten, mogen ’s middags thuis gaan eten op het
adres vermeld op de middagpas. Voor wie de school zonder toestemming verlaat, wordt
een ordemaatregel genomen of een tuchtprocedure ingezet.
Een middagpas wordt schriftelijk aangevraagd door de ouders. Het toestaan van een
middagpas is aan een aantal voorwaarden verbonden. Deze vindt men op het
aanvraagformulier tot het verkrijgen van een middagpas. Dit formulier is te verkrijgen bij de
leerlingenbegeleiders en bij het ophalen van de boeken.

Facultatieve vrije dagen
Maandag 1 oktober 2018 (Verkennende klassenraden)
Vrijdag 26 oktober 2018 (Pedagogische studiedag)
Woensdagvoormiddag 6 februari 2019 (vrije voormiddag zelf door de school te kiezen)
Vrijdagnamiddag 1 maart 2019 (vrije namiddag zelf door de school te kiezen)
Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
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Oudercontacten
Maandag 10 september 2018: voor de ouders van de nieuwe leerlingen uit de 1e en 2e
graad van 19u tot 20u30
Donderdag 25 oktober 2018 : tussentijds rapport voor de leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar
en 3Ten en 3Temt van 17u tot 19u30
Vrijdag 21 december 2018: kerstrapport voor alle leerlingen van 17u tot 19u30
Vrijdag 5 april 2019: paasrapport voor alle leerlingen van de 1e en 2e graad en de leerlingen
van de 3e graad TSO van 17u tot 19u30
Donderdag 27 juni: proclamatie voor de leerlingen uit 6e en 7e jaar van 19u tot 21u
Vrijdag 28 juni: eindrapport voor alle leerlingen van 1e tot en met 5e leerjaar van 17u tot
19u30.

Gsm en andere multimediatoestellen …
Deze mogen alleen gebruikt worden buiten de gebouwen, tenzij er uitdrukkelijke
toestemming is van een personeelslid. De ‘oortjes’ moeten uitgedaan worden in de
gebouwen en bij het belsignaal aan het einde van elke speeltijd. Ook wanneer je buiten de
gebouwen aangesproken wordt door leerkrachten, directie of opvoedend personeel, moet je
je toestel uitzetten. Reageer bij aanmerkingen correct en beleefd. Ook als je in de fout gaat,
getuigt het van jong- volwassene zijn als je je daarbij verontschuldigt. Een gemeende ‘sorry’
is dan wel op z’n plaats!

Op de speelplaats …
In de recreatiemomenten blijven de leerlingen op de speelplaats die voor hun leerjaar
bestemd is. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de leerlingenbegeleider mag je naar
een andere speelplaats. Bij regenweer staan de leerlingen onder de overdekte ruimtes en
niet in de gangen of de lokalen. Bij het belteken worden de rijen op de speelplaats gevormd.
Draag samen met alle andere leerlingen ZORG voor de NETHEID op de speelplaats. Wanneer
een georganiseerde klassikale schoonmaakbeurt plaats heeft, doe je daar zonder morren
aan mee. In jouw voordeel let je er op dat je het afval in de overeenstemmende vuilnisbak
gooit. Indien je afval op de grond gooit, word je hiervoor gesanctioneerd.
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Kledij
Alle leerlingen dragen nette, verzorgde en onopvallende kledij, ook bij mooi weer. Kledij,
die, hoe subtiel ook, verwijst naar extremistische groeperingen, naar racisme of
onverdraagzaamheid tegenover andere bevolkingsgroepen is niet toegestaan. Dit geldt ook
voor badges, opgenaaide emblemen en andere kledingaccessoires. De directie kan je
verplichten je kledij onmiddellijk aan te passen en kan hiervoor de nodige orde- en/of
tuchtmaatregelen nemen.

Haarsnit
Haarsnit is eenvoudig en verzorgd. Wanneer de directie je verplicht je kapsel aan te passen,
kan je maximum 3 dagen de tijd krijgen om hieraan te voldoen.

Gezicht piercings
Gezicht piercings zijn onder geen enkele vorm toegelaten, ook geen plastic vervangstukken
of het bedekken van piercings met pleisters.

Het gebruik van de toiletten buiten de pauzes
Het gebruik van de toiletten buiten de pauzes is niet toegestaan, behalve in noodgevallen.
In dat geval meld je je daarvoor aan het onthaal.

Roken
Er geldt een volledig rookverbod op het hele schooldomein. Dit betekent dat er nergens
(noch binnen noch buiten) mag gerookt of gedampt (e-sigaret) worden. Dit rookverbod
geldt voor iedereen die het schooldomein betreedt en werd decretaal vastgelegd: het is
dus ‘de Wet’.

Op weg naar school
Het is niet toegelaten om in portalen van huizen, de lagere school of de kerk voor en na
schooltijd te blijven hangen. Dit zorgt voor overlast en wrevel met de buurt.

Fietsers en bromfietsers
Fietsers en bromfietsers moeten de school betreden en verlaten via de (brom)fietsingang.
Voor of na schooltijd zijn geparkeerde (brom)fietsen op de rijstroken van de openbare weg
niet toegelaten. Het is omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten om op de
(brom)fiets te rijden op het schoolterrein.
Alleen op aanwijzing van het schoolpersoneel kunnen uitzonderlijke richtlijnen van
toepassing zijn.
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Met de auto
Leerlingen die met de auto naar school komen, kunnen hun auto parkeren in de EvendijkOost of binnen het schooldomein, achteraan op de parking. Leerlingen krijgen een
parkeerkaart. Tussen de lessen en tijdens de speeltijden is het niet toegelaten om naar de
parking te gaan. Samenscholing rond geparkeerde wagens is niet toegelaten.
Voetgangers, fietsers, bromfietsers en automobilisten: heb oog voor elkaar in het verkeer
naar en van de school. Elkaars veiligheid respecteren, is een levensles voor elke dag!

Studielokalen
Lokaal A111 (ZeRu) wordt studielokaal over de middag van 12.25 tot 12.45 uur. Er kan daar
in stilte persoonlijk studiewerk verricht worden (onder begeleiding). Ook ’s avonds kunnen
de leerlingen van de eerste graad en leerlingen die wachten op hun busaansluiting
eveneens onder begeleiding avondstudie volgen in de refter.

RURU
De RUstige RUimte is bestemd voor bezinning (en wordt enkel betreden onder begeleiding,
tenzij bij uitzonderlijke omstandigheden en andere afspraken gelden).
We willen dat men in de RURU getuige is van een waardige houding, passend bij het
respect dat deze ruimte verdient.
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Voor vragen, bedenkingen en opmerkingen kan je eerst terecht bij je leerkrachten.
Voor kleine of grotere problemen of vragen allerhande kan je, naast je coach, ook je
leerlingenbegeleider, directie of de medewerker van het CLB aanspreken.
Directie
Philip Curvers

directeur

050 55 96 10

philip.curvers@olvtd.be

Leerlingbegeleiders
Gunter Steyaert
1e en 2e graad
Patrick Desmidt
3e graad

0498 57 88 82
0487 47 66 06

gunter.steyaert@olvtd.be
patrick.desmidt@olvtd.be

CLB
Bram Deeren

050 41 84 22

bram.deeren@clboostkust.be

Onthaal campus Zeebrugge

050 55 96 10

zeebrugge@olvtd.be

SUCCES EN GELUK
IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019!
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Wat ik zeker niet mag vergeten:
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