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ABC-wijzer 

Achtste uur (G)  Ik mag het achtste uur naar huis als ik studie heb. 

 Kan gegeven worden als een sanctie (nablijven) of voor het bijmaken van een overhoring. 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.35 u. tot 16.25 u. De leerling ontvangt een mailtje 

van de betrokken leerkracht die dit uur aanvroeg, de ouders staan altijd in cc. 

Afval (O)  Gooi ik in de hiervoor bestemde container/vuilbak. 

Afwezig (O)  Indien ik afwezig ben, verwittigen mijn ouders of mijn verantwoordelijke de school vóór 8.20 u. De 

school is bereikbaar vanaf 7.30 u. 

 Als ik de school niet verwittig, ben ik ongewettigd afwezig = spijbelen. 

 Je brengt na je afwezigheid onmiddellijk een geldig attest binnen op het onthaal. 

 Afwezigheden bij sancties moeten steeds gewettigd worden. 

Afwezigheidsattest (R)  Voor alle afwezigheden moet er een attest binnengebracht worden. Dit doe je onmiddellijk 

na terugkomst op school. 

 Sommige afwezigheden vraag je vooraf aan bij de directie. Het bewijs geef je aan het onthaal. 

 Aan het onthaal is er een brievenbus waar je afwezigheidsattesten in kan steken. 

 Zie de tekst in het schoolreglement voor de juiste werkwijze. 

Automaat (O)  Drank of een broodje koop ik ENKEL tijdens de pauze. Zorg voor gepast geld. 

Alcohol, drugs (R)  Het bezit, gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegelaten.  

 Overtredingen worden altijd gesanctioneerd. 

  

B-code (G)  Is een halve dag onwettige afwezigheid. 

Bank (R)  Ik schrijf niet op mijn bank, ik breng geen vernieling aan. 



 

 Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 

 www.campushast.be 
 

P
a
g
in

a
  
  
 3

2
 

Bel (R)  1ste en 2de graad: 's morgens en na een pauze ga ik bij het 1ste belsignaal naar de rij. Bij het 2de 

belsignaal sta ik in de rij. 

 3de graad: bij het eerste belsignaal ga ik naar het lokaal waar ik les heb. Bij het tweede belsignaal ben 

ik aan het juiste lokaal. 

Boeken (O)  Huurboeken en werkboeken bestel ik elektronisch bij de inschrijving, ik voorzie ze van een kaft (geen 

plastic folie / geen kleefband op het boek zelf) en een etiket met mijn naam, klas en vak. 

 In het huurboek schrijf ik niets, anders riskeer ik een boete. 

Brooddoos (O)  Mijn boterhammen breng ik mee in een boterhammendoos of wikkel, aluminiumfolie als verpakking 

raden we sterk af.  

  

CLB (G)  Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 Mogelijkheid tot een individueel gesprek over moeilijkheden thuis of op school.  

 CLB medewerkers halen je persoonlijk uit de klas of ontvangen je op afspraak, een gesprek 

aanvragen kan altijd via Smartschool (Huberte Maenen – 1ste en 2de graad, Kim Punie 3de graad). 

  

Diefstal (R)  De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of diefstal. Breng daarom geen 

waardevolle voorwerpen mee naar school.  

 Word je betrapt op diefstal, dan heeft dit een zware sanctie tot gevolg. Deze sanctie zal bij een 

eventuele tuchtprocedure ook besproken worden met de voltallige klassenraad die adviesrecht heeft 

over de toe te kennen sanctie. De directie beslist, rekening houdende met dit advies. 

Digitale agenda (O)  Dagelijks controleer ik mijn digitale agenda via Smartschool. Zo weet ik welke taken, overhoringen en 

opdrachten ik moet maken tegen de volgende les.  
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Directie (G)  Personeelsdirecteur: Inge Valkenborgh. 

 Pedagogische directeurs: Rembert Henderix en Catherine Mulders 

 Financieel directeur: Martine Claes 

 TAC: Eric Laeremans en Laurent Orens 

  

EHBO (G)  Melden aan het onthaal (I 002). 

We geven geen medicatie aan leerlingen, tenzij met een doktersattest of voorafgaande toelating van 

de ouders. Wij beschikken over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende medicijnen, 

met name Immodium® instant, Dafalgan® 500 mg, Rennie®, Flamigel®, Flexiumgel®, Euceta®, 

Hirudoid®. 

Eten en drinken (R)  Ik drink en eet nooit tijdens de les, in de gangen of in de studiezaal. 

 Eten doe ik ook niet tussen 2 lessen in. 

 Ik laat externen/koeriers/afhaalzaken geen eten aan/in school leveren. 

Evaluatie (G)  Gespreide / permanente evaluatie: 

 De beoordeling van taken, overhoringen, … voor een aantal vakken waarvan geen examens 

ingericht worden in de 1ste graad A-stroom en het KSO / TSO. 

 Alle vakken in de 1ste graad B-stroom en het BSO worden geëvalueerd via gespreide of 

permanente evaluatie. 

 Dagelijks werk / examens:  

 In de 1ste graad A-stroom en het KSO / TSO beoordelen we een aantal vakken met dagelijks werk 

gekoppeld aan een examen  

 Groeicijfer: voor de moderne vreemde talen gebruiken we een groeicijfer, dat de evolutie van de 

taalverwerving in kaart moet brengen 
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Examens inhalen (O)  Enkel met een doktersattest is het mogelijk om examens in te halen. Een gip-voorstelling staat gelijk 

aan een examen. 

 De eerstvolgende dag dat ik terug op school ben, ga ik naar het onthaal om dit te regelen. 

Extra-muros (G)  Activiteiten die BUITEN de school doorgaan OF waar kosten aan verbonden zijn, maar in het kader 

van de schoolse opleiding vallen. Voorbeelden kunnen zijn: bezoek aan winkels, musea, 

toneelvoorstellingen, beurzen…   

 Tijdens de schoolse activiteiten, die buiten de gebouwen van Hast doorgaan, gelden de afspraken 

van het schoolreglement tenzij anders vermeld door directie of leerkrachten. 

  

Fiets/brommer 
Step/skateboard (O) 

 Mijn fiets parkeer ik in de fietsenstalling (gelijkvloers- achterkant van het schoolgebouw). 

 Steps en skateboards plaats je in de fietsenstalling. 

 Mijn brommer parkeer ik naast de fietsenstalling. Let op: NIET op de gereserveerde wagenplaatsen. 

 Zorg voor een degelijk slot. De school is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal. 

 Als ik me over de speelplaats verplaats, dan wandel ik naast mijn fiets/brommer. 

  

Gedrag (O)  Ik gedraag me beleefd, vriendelijk, welwillend en respectvol tegenover anderen, ook buiten de school. 

Gedragscontract (O)  Is een bijzondere overeenkomst tussen een leerling en de directie van de school met duidelijke 

werkpunten i.v.m. mijn gedrag, houding,… 

Gang (R)  Tijdens de lessen en pauzes hang ik niet in de gangen rond. 

 Ik laat geen vuil achter in de gangen maar gooi alles in de vuilbak op de speelplaats. 

GSM / Smartphone / Tablet 

(R) 

 Als ik deze apparaten meebreng naar school, dan ben ik zelf verantwoordelijk en aansprakelijk in 

geval van diefstal, verlies of schade. 
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 Mijn GSM / Smartphone / Tablet mag ik gebruiken op de speelplaats tijdens de pauzemomenten. 

 Ik voorzie dat mijn GSM / Smartphone / Tablet is opgeladen, daar ik geen mogelijkheid heb in de 

school om dit te doen. Ik zorg evt. voor een powerbank. 

 Tijdens schooluitstappen en in de gangen zit mijn GSM goed weggeborgen en staat hij af (ik wil 

hem echt niet kwijt). Voor de 3de graad geldt deze regel ook tijdens de lessen. 

 GSM-gebruik tijdens de lessen wordt gesanctioneerd. 

 Ik film of fotografeer nooit. Enkel bij toelating van een leerkracht. 

 Ik plaats of deel geen beeldmateriaal uit school op sociale media. 

  

Inkomhal (R)  De inkomhal (tussen het onthaal en de Scalazaal) blijft gedurende de dag vrij van leerlingen. Deze 

inkomhal mag enkel gebruikt worden als doorgang, we blijven hier niet staan. 

 ’s Morgens kunnen leerlingen wel gebruik maken van de inkomhal. Dit is de doorgang naar de 

Scalazaal (tot 8.15u gebruik toegestaan), het onthaal, de speelplaats van de eerste graad. 

  

Klasaanduiding (G)  Een bordje op de speelplaats duidt aan waar ik in de rij moet staan vooraleer ik naar de klas ga (enkel 

voor leerlingen van de 1ste en 2de graad). 

 Leerlingen van de 3de graad gaan bij het eerste belsignaal zelfstandig naar hun lokaal 

Kleding (R)  Als ik ongepaste kledij draag, kan iemand van het schoolpersoneel mij hierop aanspreken en kan 

de directie me verplichten andere kledij te dragen. 

 Hoofddeksels zijn niet toegelaten in de school. Petten en mutsen zijn enkel toegelaten op de 

speelplaats en in de gangen. 

 Ondergoed mag niet zichtbaar zijn. 

 Jas, muts, handschoenen en wintersjaal doe ik uit tijdens de les. 
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Leerlingenraad (G)  Ik kan me hiervoor kandidaat stellen en zo meewerken aan een fijne campusschool. 

Leerlingenpasje (G)  Mijn leerlingenpasje is aangepast als ik ‘s middags de school mag verlaten. 

 Heb ik altijd bij me en toon ik altijd indien iemand van het schoolpersoneel mij hiernaar vraagt, zo 

niet kan er een sanctie volgen. 

 Bij verlies of diefstal meld ik dit zo snel mogelijk aan het onthaal. 

 Bij verlies vraag ik een nieuw pasje aan. Hiervoor wordt een administratieve kost aangerekend. 

Leraar is afwezig (O)  Indien de leraar 10 minuten na de start van het lesuur afwezig is, gaat de hele klas uit zichzelf naar de 

studiezaal. 

Lesuur (R)  Tijdens de les of tussen 2 lesuren verlaat ik nooit de klas (uitgezonderd als ik ziek ben). 

Lift (R)  Ik kan de lift enkel gebruiken met een pasje dat mij tijdelijk wordt gegeven aan het onthaal (bv. 

omwille van een gebroken been). Een medisch attest is vereist. 

  

Materiaal (R)  Ik heb voor elke les het nodige materiaal bij (handboek, werkboek, zakrekenmachine, iPad, …). 

 Indien ik van klas wissel, neem ik altijd al mijn materiaal mee. Meerdere klasgroepen kunnen 

immers in mijn lokaal les hebben. 

Middagpauze (G)  1ste graad: tussen 12.15 u en 13.05 u. - kleine polyvalente zaal blok D 

 2de graad: tussen 12.15 u. en 13.05 u. - grote polyvalente zaal blok D 

 5de jaar: tussen 13.05 u. en 13.55 u. - grote polyvalente zaal blok D 

 6de en 7de jaar: tussen 13.05 u. en 13.55 u. – je mag buiten op vertoon van je leerlingenpasje. Geen 

pasje = NIET naar buiten 
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 Wie de school mag verlaten tijdens de middagpauze, maar in de schoolomgeving blijft rondhangen 

of overlast veroorzaakt, kan verplicht worden om in de school te blijven eten. 

 Ik eet niet op de speelplaats en ga steeds onmiddellijk naar de refter. 

Middagpauze (mag ik naar 

naar buiten?) (O) 

 Als ik binnen een straal van 3 km van de school woon en een toelating heb van mijn ouders en directie, 

mag ik ’s middags thuis gaan eten. 

 Als leerling van het 6de of het 7de mag ik buiten school eten. 

 ’s Middags toon ik spontaan bij het verlaten van de school mijn leerlingenpasje. 

 Om 12.55 u. (1ste/2de graad) of 13.45 u. (3de graad) ben ik ’s middags terug in de school. Anders ben 

ik te laat! 

Middagpauze (R)  Als ik tijdens de middag buiten ben geweest, zorg ik ervoor dat ik tijdig terug op school ben 

(1ste/2de graad 12.55 u. - 3de graad 13.45 u.). Zo niet wordt mijn pasje ingehouden. 

 Ik ga niet op eigen initiatief naar huis, ook niet bij ziekte.  

Milieu (R)  Ik respecteer de afspraken omtrent milieu / orde / netheid … 

  

Onthaal (G)  Ik kan op het onthaal enkel tijdens de pauzes terecht. 

 Tijdens de lesuren kan je NOOIT op het onthaal terecht, ook niet met toestemming van de leerkracht. 

Enkel als je je ziek voelt of EHBO nodig hebt, mag je tijdens de lesuren naar het onthaal. 

  

Parking (R)  Leerlingen maken geen gebruik van de personeelsparking 

  

Scalazaal (G)  Hier gaat de studie door (afwezige leerkrachten) 
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 Leerlingen mogen tussen 7.30u en 8.15u in de Scalazaal. Geen vuil achterlaten, gebruik de 

vuilbakken! 

Spijbelen (G)  Ik spijbel wanneer ik zonder verwittiging en ongewettigd afwezig ben. 

 Ik spijbel wanneer ik tijdens de schooluren niet ben waar ik verondersteld / verwacht word te zijn. 

 Indien ik spijbel, krijg ik hiervoor altijd een sanctie. 

 Lesverzuim beschouwen we als spijbelen. 

Strafstudie (O)  Op woensdagnamiddag gaan strafstudies door. Mijn ouders krijgen hiervan een brief. 

 Tijdens de laatste dagen van elk trimester op lesvrije dagen zijn er ook nog strafstudies. 

 Om 12.15 u. begint de strafstudie. Bij respectvol, beleefd gedrag EN als ik tijdens deze maatregel de 

hele tijd schrijf, eindigt het om 15 u. 

 Leerkrachten en toezichthoudend personeel hoeven me hier niet aan helpen herinneren. 

 Het niet naleven van deze regels, geeft aanleiding tot een volgende stap in de sanctieprocedure. 

 Onwettige afwezigheid tijdens de strafstudie, geeft aanleiding tot een volgende stap in de 

sanctieprocedure. 

Studie (G)  In de studiezaal of in het klaslokaal met een vervangende leraar 

 Geen toestemming om buiten de school te gaan.  

 Tijdens het 8ste lesuur wordt er geen studie georganiseerd. 

  

Te laat komen (R)  Als ik ’s morgens te laat ben, meld ik mij aan bij het onthaal en geef ik mijn leerlingenpasje af. 

 Leerlingen van het zesde en zevende jaar die te laat aankomen ’s morgens, mogen onder de 

middagpauze NIET naar buiten. 

 Bij herhaaldelijk te laat komen volgt er een sanctie. 
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Toelating (G)  Bv. om de school vroeger te verlaten om naar de dokter of orthodontist te gaan, afwezigheid bij een 

huwelijk of begrafenis, … 

 Je vraagt vooraf toestemming bij de directie. 

  

Uitstap (G)  Ik neem deel aan elke uitstap, dat is een verplichte schoolactiviteit (zie schoolreglement). 

 Een niet-deelname kan gesanctioneerd worden. 

 Reeds gemaakte kosten kunnen NIET worden terugbetaald (busvervoer, reserveringen 

overnachting, toegangstickets,…) 

  

Vandalisme (R) Wanneer ik schade toebreng aan materialen of gebouwen, zal ik die schade en/of herstelling moeten 

vergoeden. Daarnaast krijg ik een sanctie, een tuchtmaatregel is zeker mogelijk. 

  

Zieke leerling (G)  Als ik ziek ben, ga ik voor verzorging naar het onthaal. 

 Indien ik meerdere dagen afwezig ben geweest, informeer ik me via Smartschool en bij klasgenoten 

over de intussen afgesproken taken en overhoringen. Ik kan eventueel hulp vragen aan klasgenoten 

voor het bijschrijven (schoolagenda en cursussen) en bekomen van uitgedeelde papieren.  

 Een zieke leerling kan alleen de school verlaten mits toestemming van de directie of van het onthaal 

in samenspraak met de ouders. 

 


