
ENKELE AANDACHTSPUNTEN UIT HET SCHOOLREGLEMENT 2021-2022 
 

Deze tekst bevat  een aantal afspraken waarmee je op onze school rekening dient te houden. De volledige versie van het 
schoolreglement kan je raadplegen op de website www.donboscogb.be. 
  

Op school spreek ik altijd Nederlands 
 

Onze school is een Nederlandstalige school in de Vlaamse Rand rond Brussel. Daarom is het Nederlands de enige omgangstaal. 
We verwachten dat alle leerlingen en ouders die onze school bezoeken, in alle omstandigheden Nederlands spreken. Alle 
contacten met mijn ouders of andere personen verlopen uitsluitend in het Nederlands. 
 

Ik ben steeds aanwezig en ik kom steeds op tijd op school en in de les 
 

− Ik doe mijn uiterste best om elke dag stipt op school aanwezig te zijn. Excursies, bezinningsdagen, Don Boscofeest, 100 
dagenviering, preventiedagen, sportdagen, … zijn verplichte schoolactiviteiten. Ik ben er aanwezig en leef ook op die dagen 
het schoolreglement na. 

− Ben ik door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte) afwezig, dan verwittigen mijn ouders vóór 8.25 uur (telefonisch of 
via hun Smartschool co-account) de school (en eventueel de stageplaats). De eerste dag van mijn terugkeer op school 
bezorg ik het attest persoonlijk aan het secretariaat. 

− Voorziene afwezigheden vraag ik bij de graadcoördinator aan met een schriftelijke verklaring van mijn ouders (op papier 
of via een Smartschoolbericht). In sommige gevallen heb ik recht op deze afwezigheid, in andere gevallen moet de 
pedagogisch directeur leerlingen hiervoor zijn toestemming verlenen. Moet ik nog een attest afleveren, dan bezorg ik dit 
persoonlijk op het secretariaat de eerste dag van mijn terugkeer op school. 

− Om een religieuze feestdag te vieren die hoort bij mijn geloof, moeten mijn ouders dat vooraf schriftelijk melden (op 
papier of via een Smartschoolbericht). 

− Als mijn afwezigheid niet volgens deze afspraken wordt gewettigd, word ik als onwettig afwezig beschouwd. Dit betekent 
dat gemiste evaluaties (taken, toetsen, opdrachten, …) een nulscore krijgen. 

− Spijbelen op school wordt uiteraard bestraft. 

− Ik ben vóór het eerste belsignaal op school. Ben ik toch te laat, dan kan ik enkel langs de Bosstraat de school binnen. Ik ga 
niet rechtstreeks naar de klas, maar ik meld me eerst aan op het secretariaat. Doe ik dat niet, dan loop ik het risico dat ik 
als onwettig afwezig word geregistreerd.  

− Als ik met de fiets of motorfiets kom, kan ik de school enkel binnenkomen langs de Bosstraat. In het weggetje naast het 
kerkhof stap ik te voet met mijn fiets of motorfiets aan de hand. 

− Vóór en na de schooluren blijf ik niet aan de poort of op straat rondhangen. 

− Bij het eerste belsignaal ga ik meteen naar het leslokaal / naar de rij. 

− Het is alleen de directie die kan beslissen of ik op bepaalde dagen later naar school mag komen of vroeger de school mag 
verlaten. Dit is een gunstmaatregel en geen automatisch verworven recht. In de mate van het mogelijke ontvang ik een 
Smartschoolbericht als ik de dag nadien later naar school mag komen. 

− Tussen de lessen ga ik dadelijk zonder omwegen naar het andere leslokaal. Ik ga nergens (toilet, secretariaat, …) zonder 
toestemming van de leerkracht van het volgende lesuur. 

− Toiletten, lockers en automaten zijn enkel toegankelijk tijdens de speeltijd.  

− Als ik in de loop van de dag ziek word, ga ik naar het secretariaat hulp vragen. De verantwoordelijke zal dan in overleg met 
de graadcoördinator mijn ouders contacteren en de nodige regelingen treffen in verband met het al dan niet naar huis 
gaan. Ikzelf bel in geen geval naar huis vooraleer ik op school mijn probleem gemeld heb. 

 

Ik ben altijd waar ik moet zijn 
 

− Tijdens de middagpauze eet ik 20 minuten in de refter en nergens anders, ook niet bij goed weer. Na het eten ga ik naar 
de speelplaats. In geen enkel geval verlaat ik de school om iets te eten te kopen. 

− Tijdens de pauzes blijf ik nooit in de klas of gangen achter. Ik ga altijd naar de speelplaats. 

− In geval van afwezigheid van de leerkracht ga ik naar het aangeduide lokaal. Studie op de speelplaats is slechts in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk. Ik raadpleeg regelmatig de aankondigingsschermen, want zelfs in de loop van de dag 
kunnen er wijzigingen optreden. In de studie houd ik me in stilte bezig met taken of persoonlijk werk. 

− Zowel in de klas als in de studie ga ik zonder discussie zitten op de plaats die de leerkracht mij aanwijst. 
 

Ik lever geen negatieve en ongepaste commentaar en ik verzorg mijn taalgebruik 
 

− Ik word graag met respect behandeld, zowel door medeleerlingen als door leerkrachten. Dus behandel ik hen ook zo. Ik ga 
met de anderen om zoals ik wil dat zij met mij omgaan. 

− Pesten, uitsluiten, scheldwoorden, verwijten, ….. staan niet in mijn woordenboek. 

− Met medeleerlingen en het personeel van de school communiceer ik op een correcte en beleefde manier. Ik ben mij ervan 
bewust dat ik mijn taalgebruik ook in Smartschool- en e-mailberichten moet verzorgen. 

   

  

http://www.donboscogb.be/


Ik pleeg geen fysiek geweld en respecteer ieders eigendom 
 

− Ik laat medeleerlingen met rust en gebruik geen fysiek geweld. 

− Ik pleeg geen diefstal en heb respect voor andermans materiaal. 
 

Ik gebruik regelmatig Smartschool. Ik ben in orde met mijn materiaal en volg ik constructief mee 
 

− Mijn Chromebook en mijn oortjes breng ik elke dag mee naar school. Ik zorg ervoor dat ik mijn Chromebook thuis volledig 
heb opgeladen. Ik draag zorg voor mijn Chromebook en breng er geen permanente markeringen op aan. 

− Minstens één keer per dag raadpleeg ik mijn digitale agenda en mijn berichten op Smartschool. Zo mis ik geen belangrijke 
informatie voor de dag nadien. Berichten die vóór 17.00 uur worden gepost, moet ik dezelfde dag nog gelezen hebben. 
Dit geldt niet in het weekend (zie schoolreglement). 

− Bij het begin van de les leg ik mijn lesmateriaal altijd klaar op mijn tafel. De rest blijft in mijn boekentas. 

− Mijn notities, werkboeken, … heb ik elke les bij mij en vul ik nauwkeurig aan. Ik gebruik geen werkboeken die reeds ingevuld 
zijn. 

− Ik houd mijn notities nauwgezet bij, want misschien moet ik ze wel afgeven in juni, net zoals mijn taken en toetsen. Als ik 
geen notities neem, kunnen sancties volgen. 

− Mijn taken dien ik stipt in op het afgesproken moment. Als ik mijn taak niet indien op het vastgelegde tijdstip, krijg ik een 
nulscore. Toch kan de leerkracht eisen dat de taak alsnog gemaakt wordt. 

− Ben ik afwezig op de dag dat een taak moet ingediend worden, dan geef ik die taak af aan de vakleraar tijdens de eerste 
les na mijn terugkeer. 

− Gemiste taken en toetsen (omwille van gewettigde afwezigheid) haal ik in na afspraak met de betrokken leerkracht. Ik 
neem hiertoe zelf contact met de vakleerkracht. 

− Nota’s (te laat, ordenota’s en gedragsnota’s) worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van Smartschool en kunnen 
digitaal geraadpleegd worden door leerkrachten, leerlingen en ouders. De graadcoördinator volgt deze nota’s op en kan 
hiervoor gepaste sancties opleggen.  

− Als ik niet in orde ben met taken, stageverslagen, notities, … kan ik  een werkstudie verwachten. Ga ik daar niet op in, dan 
kan ik een strafstudie krijgen. 

− De leerkracht bepaalt het lesverloop en ik pas me daaraan aan. Als dat niet lukt, aanvaard ik de opmerkingen van de 
leerkracht en onderga ik de sancties. Nodeloze discussies – meestal tegen beter weten in – ga ik niet aan. 

 

Afval deponeer ik op de aangeduide plaatsen 
 

− Overal op school staan zeer veel vuilnisbakken waarin ik mijn afval kwijt kan. Ik gooi dus niets op de grond of laat niets 
rondslingeren waar het niet thuishoort. Bij het buitengaan controleer ik of alles netjes achtergelaten wordt en help ik 
eventueel afval opruimen. Ik respecteer het werk van het onderhoudspersoneel. Het is immers niet prettig en niet gezond 
om in een onhygiënische omgeving te vertoeven. 

− Bij overtredingen kan ik ingeschakeld worden om de onderhoudsploeg te helpen of om karweitjes op te knappen.  
 

Kauwgom, rookgerei, genotsmiddelen en multimediatoestellen laat ik thuis en gebruik ik niet op school. 
Ik kleed en gedraag mij zoals het op een school past 

 

− In de klas, in de studie of in de gangen mag ik niet eten. Kauwgom hoort niet thuis op school, zelfs niet op de speelplaats. 
Enkel tijdens de lessenwissel kan ik uitsluitend water drinken. 

− Op school mag ik nooit en nergens roken. 

− Ik bezit en gebruik op school in geen geval genotsmiddelen. Word ik toch betrapt of zijn er vermoedens, dan zal de school 
haar afspraken rond gezondheid strikt naleven (zie schoolreglement).  

− Ik gebruik mijn gsm/multimediatoestel niet in de klaslokalen, tenzij de leerkracht oordeelt dat dit voor de les noodzakelijk 
is. Telefoneren is enkel tijdens de speeltijd toegelaten op de speelplaats.  

− Als ik uit de les verwijderd word, mag ik mijn gsm/multimediatoestel niet gebruiken.  

− Heb ik studie in een leslokaal, dan gebruik ik geen gsm/multimediatoestel (een Chromebook is wel toegelaten). Tijdens de 
middagpauze in de refter of tijdens een studie-uur op de speelplaats is gsm-/multimediagebruik wel toegelaten. 

− Bij het eerste belteken berg ik mijn gsm/multimediatoestel en oortjes op. Ik maak geen filmopnames, geluidsopnames of 
foto’s. In elk geval wijst de school elke verantwoordelijkheid af bij verlies en/of diefstal van dergelijke toestellen. 

− Ik plaats geen foto- of filmmateriaal dat met de school te maken heeft (gebouwen, personen, …) op het internet. 

− Ik draag geen hoofddoeken. 

− Binnen de schoolgebouwen draag ik nooit een hoofddeksel (kap, muts, pet, …). 

− Ik kleed me netjes zoals het op een school past. De school is geen ontspanningsruimte, strand of uitgaansplaats.  

− Flirten past niet op een school. 

− Mijn kledij, boekentas of ander materiaal draagt geen racistische of politieke slogans of kentekens. 
 
Wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt, is het voor iedereen aangenaam leren en werken op school. 
Alvast veel succes gewenst! 


