LEEF-WIJZER

Afwezigheden

●

Buitenschoolse activiteiten

●

Digitale leeromgeving

●

Fiets

●

Gangen en lokalen

●

Gezondheid en milieu

●

GSM-gebruik

●

Leefhouding

●

Uiterlijk

●

 Je ouders verwittigen de school voor 9.00 uur.
 Bij je terugkeer bezorg je voor het eerste lesuur het
afwezigheidsattest in het leerlingensecretariaat.
 Geplande afwezigheden vraag je vooraf aan bij de
directie.
 Je neemt deel aan alle buitenschoolse activiteiten
die op lesdagen vallen.
 Je houdt je aan het schoolreglement.

 In de leerlingenkamer vind je informatie over activiteiten en examens.
 Op Schoolonline kan je na elk rapport je scores
bekijken.
 Je hebt een persoonlijk e-mailadres:
voornaamfamilienaam@olvi-piusx.be.
 Je laat je fiets achter op de aangeduide plaats.
 Je zet je fiets op slot.
 Je fietst nooit op de speelplaats.

 Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats.
Gangen en lokalen zijn dan verboden terrein.
 Wil je tijdens de middagpauze of na school een
lokaal gebruiken, vraag dan altijd toestemming aan
de directie.
 Je rookt niet en gebruikt geen alcohol of andere
drugs.
 Hou je school net en toon respect voor de gebou wen en het materiaal.
 Je bent milieuvriendelijk: beperk en sorteer afval.
Je gaat spaarzaam om met energie en water.

 Je gebruikt je gsm enkel tijdens de pauzes op speelplaats B/C en K, maar nooit tijdens de leswissel.
 Je maakt geen geluids- en beeldopnames.
 Een vriendelijke en respectvolle omgang met je
     medemensen leidt vanzelf tot een aangename
leefomgeving, ook op sociale media.

 Een opsomming van wat kan en niet kan, zou deze
leefwijzer dubbel zo groot maken. We verwachten
wel dat je aandacht hebt voor je uiterlijk, zowel wat
kleding, juwelen als schmink of tattoos betreft. Je
klasleraar neemt op de eerste schooldag de belang
rijkste afspraken met je door.

LEEF-WIJZER
Lesmateriaal

●

Schoolomgeving

●

 Je hebt voor elke les je materiaal mee.
 Verzorg je notities en zorg ervoor dat ze volledig zijn.
Ze vormen mee de basis van je leerstof.
 Na ziekte ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de leerstof en de notities.
Klasgenoten en leraars steken dan graag een handje
toe.
 Na de lessen verlaat je de schoolomgeving zo snel
mogelijk. Je doet dat op een veilige en rustige manier.

●
Stipt afgeven van taken
 Je dient je taken op het afgesproken moment in.
 Lukt je dit toch niet dan krijg je een tweede kans.
 Geef je bij de tweede kans nog niet af dan kom je op
woensdagnamiddag naar de werkstudie (van 13.00
uur tot 15.30 uur).
 Per schooljaar krijg je drie maal een tweede kans.
Daarna volgt onmiddellijk een werkstudie.

Taal

●

Te laat

●

Tijdig op school

●

Toiletten

●

 Op school praten we steeds verzorgd Nederlands,
zowel in de klassen, in de gangen, op de speelplaats
als bij verplaatsingen en (buitenschoolse) activiteiten.
 Spreek je leerkrachten aan met “mevrouw” of
“meneer”. Een “alstublieft” en een “ dank u wel”
kosten niets, maar horen we graag.
 Ben je te laat, ga dan met je schoolagenda naar het
onthaal of het leerlingensecretariaat.

 Ten laatste vijf minuten voor de aanvang van de
lessen ben je op school.
 Bij het eerste belteken ga je onmiddellijk naar de rij.
 Bij het tweede belteken sta je in de rij en zwijg je.
 Je laat de toiletten na gebruik steeds netjes achter.
 De toiletten zijn geen verzamelplaats.

Heb je nood aan een gesprek of extra
ondersteuning dan kun je terecht bij je
klasleraar of een andere
leerkracht.
Wil je inspraak in het schoolleven of
neem je graag initiatief, sluit je dan aan
bij de leerlingenraad.

