Domeinreglement
Schooljaar 2021-2022
AAN DE SCHOOLPOORT:
We hangen niet rond of troepen niet samen tussen de verkeerslichten en de belbushalte
(Kapelhoek).
Na het einde van de schooltijd blijven we niet rondhangen aan de schoolpoort en stappen
we onmiddellijk door naar huis.
We rijden met onze (brom)fiets niet op het voetpad.
We stappen af voor het voetpad en begeven ons te voet naar de speelplaats.
We stoppen niet om te roken tussen de verkeerslichten en de belbushalte (Kapelhoek).
OP DE SPEELPLAATS:
Gsm-gebruik enkel toegelaten op de speelplaats.
We blijven steeds op de speelplaats.
We begeven ons nooit in het gebouw, tenzij we een afspraak hebben met een leerkracht of
het leerlingensecretariaat, we het OLC bezoeken of we naar het toilet, de kluisjes of de
automaten gaan.
We begeven ons niet in de fietsenstalling.
De leerling die ballen afhaalt op het leerlingensecretariaat is ook verantwoordelijk om ze
terug te brengen.
Belsignaal:
Bij het eerste belsignaal begeven we ons onmiddellijk naar onze rij.
Toiletbezoek:
We zorgen dat we tijdens de speeltijd tijdig en voldoende gebruik maken van de toiletten.
We begeven ons enkel in de toiletten om er gebruik van te maken.
We spelen er geen spelletjes.
We houden de toiletten proper.
Na het gebruik van het toilet houden we ons niet op in de toiletruimte.
Na het gebruik van het toilet wassen we onze handen.
Kastjes:
We halen ons gerei tijdig uit de kastjes. We zorgen dat we bij het belsignaal in onze rij
staan. Tussen 2 lesuren door gaan we niet om materiaal naar ons kastje, tenzij om ons
turnpak.
Boekentassen:
We plaatsen onze boekentas op de voorziene plaats in de gang van de turnzaal. We laten
geen boekentassen en sporttassen rondslingeren.
Papiertjes en PET-flessen:
We gooien papiertjes en PET-flessen in de juiste vuilnisbak.
Roken:
Roken is ten stelligste verboden en zal steeds streng gesanctioneerd worden.
Sporten:
Voetballen en basketballen halen we op het leerlingensecretariaat.
Wanneer de bal het veld verlaat, houden we op met spelen en brengen we die terug in het
veld.
Wanneer we niet deelnemen aan het voetballen of basketten, blijven we weg van het veld.
Ruwe spelletjes die de veiligheid van anderen in gevaar brengen, zijn verboden.
Verlaten van de school:
Na de laatste les hebben we vier mogelijkheden:
We verlaten de school.
We begeven ons naar het OLC voor studie of huiswerkbegeleiding.
We begeven ons naar een inhaalles.
We hebben een avondstudie (strafmaatregel).
We hangen dus niet rond op de speelplaats!
Wie problemen heeft met deze afspraken kan de toegang tot de speeltijden ontzegd
worden.
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