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Ik sta stil bij
wat ik doe.

spijbelen

zonder verwittigen niet opdagen of de school verlaten
ouders verwittigen + verloren lesuren inhalen

ziek/afwezig

Ik kom op voor een
ander!

de school verlaten op de
middag zonder toestemming
strafstudie

fietsenstalling

• zodra je de schoolpoort
binnenkomt, stap je van je
(brom-)fiets
• oortjes uit
• fiets op slot

spijbelen

zonder verwittigen niet opdagen of de school verlaten
ouders verwittigen + verloren lesuren inhalen

middagpauze

SAMEN
Ik probeer met iedereen
samen te werken.
Ik kom op voor een
ander!

lockers

lockers

smartphone

smartphone

don’ts • na 8 uur ‘s morgens
• tijdens de pauzes
• geluid aanzetten
• foto’s nemen, filmen
• telefoneren
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niet naleven van de regels:
smartphone afgeven
en na het laatste
uur ophalen aan
het onthaal of bij
de opvoeder
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pen device

pen device

niet tijdens leswissels, enkel tijdens pauzes

do’s

• voor 8 uur ’s morgens
• na de lessen ‘s avonds

volledig opgeladen
meebrengen van thuis

Ik sta stil bij
wat ik doe.

• onthaal zo vlug mogelijk
Ik heb mijn
verwittigen 051 40 05 68 of
materiaal bij me.
vti.onthaal@molenland.be
Ik zorg mee voor
• bewijs doormailen naar het
een nette school.
onthaal of bij terugkomst
afgeven aan het onthaal
briefje van de ouders (tot 3 dagen)
doktersattest (vanaf 4 kalenderdagen)
binnen de 10 dagen afgeven anders onwettig afwezig!

middagpauze
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CRE ATIE F

• schoolkledij ≠ vakantiekledij
Wees creatief!
geen kortje rokjes/shortjes,
Zoek zelf naar
trainingsbroeken, marcellekes
oplossingen.
of spaghettibandjes, ongepaste 				
afbeeldingen/teksten, grote
scheuren in broeken
• het is niet toegelaten om in
werkkledij de school te verlaten

piercing - tattoo

zichtbare piercing/stretch,
zichtbare tatoeage
naar onthaal - nota
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spieken - plagiaat
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pestgedrag / sociale media

pestgedrag / sociale media

onbeleefdheid

onbeleefdheid

(aanleiding geven tot) spieken of plagiaat
bij toetsen/taken: lkr kan 0 geven
bij examen: klassenraad beslist

pesten / cyberpesten / gedrag t.a.v. school,
leerkrachten en medeleerlingen op sociale media
(herstel)gesprek + ouders verwittigen
+ orde-of tuchtmaatregelen

onbeleefd taalgebruik en/of onbeleefde houding
excuses aanbieden + nota
leerkracht kan strafwerk geven
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storen van de les
Respecteer jezelf,
elkaar en je omgeving.
—
—
—

Ik pest niet!
Ik kom op tijd.
Ik ben beleefd.

R E S P ECT

• opvallend de les storen
nota
leerkracht kan strafwerk
geven
• les onmogelijk maken
klas verlaten => naar 		
leerlingenbegeleider
+ orde- of tuchtmaatregelen
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RESPECT

agressie

agressie

diefstal

diefstal

vandalisme

vandalisme

verbale en/of fysieke agressie
(herstel)gesprek + ouders verwittigen
+ orde-of tuchtmaatregelen
directie kan politie verwittigen

stelen
ouders verwittigen + gestolen goed teruggeven
+ orde-of tuchtmaatregelen
directie kan politie verwittigen

opzettelijke beschadiging van materiaal
ouders verwittigen
+ kosten herstelling betalen
+ orde-of tuchtmaatregelen

roken

• roken op school
		 strafstudie
• roken aan de schoolpoort
		
naar onthaal - nota

REC HT
ZET T E N
Iedereen maakt fouten.
Geef jezelf en anderen
de kans om ze recht te
zetten.
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