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Beste leerlingen 

 

Bij de opstart van het schooljaar, brengen we jullie graag op de hoogte van de leefregels die gelden binnen 

onze campusschool Hast Katholiek Onderwijs Hasselt. We leven elke dag met meer dan 1000 leerlingen op 

één campus, in verschillende studiegebieden, samen met een heel aantal leerkrachten, ondersteunende 

personeelsleden, het onderhoudspersoneel en de directie. 

 

Ons ideaalbeeld is respectvol samenleven, met alle partijen, elke dag opnieuw. Door respectvol om te gaan 

met elkaar tonen we dat we elkaars werk en leven appreciëren. Dat we begrip hebben voor elkaar. Dat we 

samen een fijn schooljaar tegemoet gaan.  

 

Opgroeien in de wereld van vandaag is geen makkelijke opgave. Het is ook net onze taak om jullie daarbij te 

helpen, te steunen, te motiveren en kansen te geven om uit dingen die fout lopen te leren. Wij geven jullie 

deze kansen, elke dag opnieuw. Vaak ook meerdere keren, omdat we geloven dat jonge mensen die ruimte 

moeten krijgen. Loopt het structureel fout, gaan we in dialoog met jullie ouders, het CLB of andere externe 

partijen. Dit omdat we graag oplossingen blijven zoeken, ook als het even moeilijk loopt.  

 

Deze bundel geeft een overzicht van hoe we kansen geven, en hoe we sanctioneren. De directie is 

eindverantwoordelijk over het bewaken van de lijn in kansen en sancties, we behandelen elke leerling op 

dezelfde manier. Daarin zijn we eerlijk en correct, ook naar de ouders toe.  

 

Alvast bedankt aan jullie om er een leuk schooljaar van te maken, en elke dag te groeien in volwassenheid. 

Daarvoor hebben wij ook veel respect, iets wat je zelf kan verdienen. Iets wat je ook mag terugverwachten 

van ons hele campus Hast team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembert Henderix       Catherine Mulders 

Pedagogisch directeur        Pedagogisch adjunct – directeur 
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1. De zeven BASISAFSPRAKEN tot een aangenaam schoolklimaat voor iedereen 

 

 
 

 

 

 

 

Respectvol tov personeelsleden, 
medeleerlingen en 
infrastructuur

Orde tijdens de lessen en 
veiligheid respecteren

Niet roken, geen alcohol en 
drugs

Elke dag op school en 
steeds overal op tijd

School of klas verlaten = 
toestemming!

Schoolpasje ALTIJD op 
zak, afgeven wanneer 
gevraagd

Loopt het mis, sanctie 
zonder discussie 
uitvoeren
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2. Directie en zorgcoaches 

 

DIRECTIE 

     
 

  
  

ZORGCOACHES – TRAJECTCOACH 1ste graad 

 

  

Mevrouw Valkenborgh – Directeur personeel 

Meneer Henderix – Directeur leerlingen 

Mevrouw Claes – Adjunct directeur 

Mevrouw Mulders – Adjunct directeur 

Meneer Orens – TAC 

Meneer Laeremans – TAC  

Mevrouw Caubergh 

Mevrouw Martens 

Mevrouw Raskin 

Meneer Vandenhove 

Mevrouw Aerts – zorgcoach 1ste graad 

Meneer Panis – trajectcoach 1ste graad 
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3. Verloop van een schooldag 

 

3.1) Dagverloop – lestijden en pauzes 

 

Uur Activiteit 

08.27 u. eerste belsignaal – iedereen aanwezig 

08.30 u. eerste lesuur 

09.20 u. tweede lesuur 

10.10 u. voormiddagpauze 

10.35 u. / 10.20 u.* derde lesuur 

11.25 u. / 11.10 u.* vierde lesuur 

12.15 u. / 12.00 u.* middagpauze of vijfde lesuur 

13.05 u. middagpauze of vijfde lesuur 

13.55 u. zesde lesuur 

14.45 u. zevende lesuur 

15.35 u. achtste lesuur / avondstudie 

16.25 u. einde lesdag 

*Op woensdag duurt de voormiddagpauze 10 minuten. 

 

3.2) Afspraken ’s morgens bij aankomst in de school 

 

 Binnenkomen aan de grote schuifpoort (onthaalsecretariaat) of fietsers aan de fietsenstalling 

 De school is open vanaf 07.30u 

 Leerlingen mogen tussen 07.30u en 08.15u in de Scalazaal – geen vuil achterlaten (vuilbakken) 

 Vanaf 08.15u gaan alle leerlingen naar de juiste speelplaats 

 Niet roken vlak voor de schoolpoort 

 Leerlingen derde graad (5 – 6 – 7) gaan zelfstandig naar het juiste leslokaal bij het 1ste belsignaal 

 Leerlingen tweede graad gebruiken de rijen op de speelplaats 2de en 3de graad 

 Leerlingen eerste graad gebruiken de rijen op de speelplaats 1ste graad 

 De inkomhal langs het onthaalsecretariaat en ook de Scalazaal zijn ’s morgens open. 

 Speelplaats op een ordelijke manier gebruiken, respectvol omgaan met elkaar en alle 

personeelsleden 

 Rondlopen in gangen of andere plaatsen buiten de speelplaats = strafstudie 

 



 

 Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 

 www.campushast.be pag. 7 
 

3.3) Afspraken ’s middags 

 

 Leerlingen eten standaard binnen de school IN DE GROTE POLYVALENTE ZAAL (2de 3de graad) of de 

KLEINE POLYVALENTE ZAAL (1ste graad) 

 Tussen 12.05u en 12.25u  en 13.05u en 13.25u zijn er geen leerlingen op de speelplaats 

 Toelatingen om buiten de school te eten? 

o 6de en 7de jaars mogen naar buiten (middagpasje) 

o Leerlingen die op minder dan 3km van de school wonen, en thuis gaan eten (toestemming 

van de ouders) 

 Buiten eten = respect voor de buren. Niet op de stoepen en in portaaltjes eten, geen afval 

achterlaten, geen sigarettenpeuken bij de buren achterlaten. Bij klachten kan je middagpasje 

ingetrokken worden. 

 Speelplaats op een ordelijke manier gebruiken, respectvol omgaan met elkaar en alle 

personeelsleden. Geen afval op de grond werpen, gebruik de vele vuilbakken die voorzien zijn 

 Rondlopen in gangen of andere plaatsen buiten de speelplaats = strafstudie 

 NIET IN DE INKOMHAL! 

 

3.4) Afspraken na laatste belsignaal 

 

 Na het laatste belsignaal ga je naar huis 

 Voor leerlingen die extra studiebegeleiding krijgen, is er de avondstudie tot 16.25u 

 We laten geen persoonlijke bezittingen achter in de school, we nemen alles mee naar huis 
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4. Kansenbeleid en sanctiebeleid 

 

Onze campusschool is een school die leerlingen kansen wil geven. Kansen om te groeien in volwassenheid, 

in verantwoordelijkheid. In dit puntje van de leefregels willen we uitleg geven hoe we jullie kansen geven, 

en hoe we opvolgen als het dan toch eens misloopt. 

 

 Te laat op school = 4 kansen 

o 5de keer te laat? 8ste lesuur en intrekken van het middagpasje (indien toestemming naar 

buiten) 

o Opnieuw 4 kansen 

o 10de keer te laat = strafstudie en intrekken van het middagpasje 

o OPMERKING: Als je een attest binnenbrengt ivm bus- of treinvertragingen (opvragen bij 

NMBS of De Lijn) kan een “te laat code” uit het systeem gehaald worden! 

 Kleine overtredingen (niveau 3) 

o 8ste lesuur in Scalazaal 

 Overtredingen tegen basisreglement (niveau 2) 

o Strafstudie of 1 dag uitsluiting in orde 

 Zware overtredingen (niveau 1) 

o Tuchtklassenraad met advies van leerkrachten 

o Eventuele preventieve schorsing indien gevaar voor de school, leerlingen of 

personeelsleden – max 10 lesdagen, bij noodwendigheid een verlenging van 10 dagen. DIT 

IS GEEN SANCTIE, maar een voorzorgsmaartregel. We schatten in dat je aanwezigheid op 

school niet aangewezen is. De tuchtklassenraad geeft een advies over de sanctie aan de 

directie, en in een tuchtgesprek besproken worden. 

 

Iedereen krijgt dus genoeg kansen om het gewenste gedrag te stellen binnen onze campusschool. In het 

leerlingvolgsysteem binnen Smartschool volgen we dit ELKE dag op. Hoe bouwen we nu de kansen op, en 

volgen er sancties als het echt misloopt? 

 

We noteren alle achtste lesuren, strafstudies en uitsluitingen in het LVS. De opbouw en opvolging is logisch 

te volgen. 

 

 Sanctie staat steeds in functie van de voorgeschiedenis van de leerling en de situatie in of rond de 

school 

 Je krijgt de kans om vier 8ste lesuren op te bouwen. 

 Het vijfde 8ste lesuur zal automatisch omgezet worden in een strafstudie 

 Vanaf strafstudie vijf, automatisch omgezet in één dag uitsluiting in orde 

 Vanaf dan tuchtdossier  advies klassenraad  aangetekende zending naar ouders met 

tuchtgesprek 

 

 Sanctie NIET uitvoeren = automatisch volgende stap in de procedure 

 Labo- en werkplaatsreglementen zijn STEEDS op te volgen voor je specifieke studierichting 

 Wijzigingen en aanvullingen op de lijst op de volgende bladzijde zijn mogelijk. Steeds via SS!
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Kansenbeleid Hast 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 fysieke agressie (personeel) 

 drugs 

 vandalisme 

 diefstal 

 privacy: beeldmateriaal verspreiden via 
(sociale) media 

 afwezig/storend tijdens strafstudie of 
uitsluiting 

 wapenbezit 

 pesten 

 … 

 fysieke agressie (leerlingen) 

 feiten i.v.m. roken, alcohol 

 klas/school/eetzaal verlaten zonder 
toestemming 

 onbeleefd/verbale agressie t.o.v. 
personeel 

 schoolpasje: identificatie weigeren 

 fraude (attesten, schoolpasje, …) 

 privacy, filmen van personeel  

 veiligheid in gedrang brengen 

 spijbelen 

 bommetjes meebrengen/gebruiken 

 afwezig/storend tijdens 8ste lesuur 

 overlast schoolomgeving 

 … 

 gsm-gebruik 

 schoolpasje niet bij zich hebben 

 rookwaren zichtbaar dragen 

 niet in orde met schoolmateriaal 

 petten dragen in klaslokaal 

 op de grond zitten op de speelplaats, tegen 
schoolgebouw of in de  schoolomgeving 

 zitten in portalen of op dorpels van buurtbewoners 

 eten in klaslokaal 

 privacy: filmen van leerlingen 

 les, studie of eetzaal verstoren 

 niet in eetzaal tijdens eetmoment 

 koppeltjes: geen fysiek contact  

 te laat in rij na belsignaal  (gr 1+2) 

 afval in vuilbak, respect voor milieu 

 gebruik drankautomaten tijdens of tussen lesuren 

 rondhangen in gangen 

 te laat komen 

 liftgebruik zonder toestemming 

 geen gebruik Nederlandse taal 

 … 
 

 

 

 uitsluiting (ordemaatregel of tuchtmaatregel)        strafstudie      8ste lesuur 

 richtlijnen, sanctie steeds in functie van situatie en voorgeschiedenis leerling 
 5de keer achtste lesuur = strafstudie (12.15u-15.15u), 5de keer strafstudie = uitsluiting (8.30u-16.25u) 
 Sanctie niet uitvoeren? Volgende stap in procedure. 
 Denk ook aan laboreglementen en werkplaatsreglementen die afwijken van de niveaus hierboven beschreven. 
 Wijzigingen en aanvullingen in bovenstaande lijst zijn mogelijk. Info via mail en op Smartschool 
 Schoolreglement: sneeuwballen, kledingreglement, ICT-reglement 
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