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 � Deze agenda is mijn werkinstrument, maar ook een document voor leerkrachten, directie 
en ouders. Daarom heb ik mijn agenda op school altijd bij en bewaar ik hem in een nette, 
onberispelijke staat. 

 � Ik noteer hierin alles wat ik moet doen, leren of meebrengen, ook wat werd afgesproken op 
de dagen dat ik afwezig was. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid 
daarvan. Daarvoor raadpleeg ik ook de digitale schoolagenda op Smartschool.

 � Ik besef dat dit alleen de bijzondere opdrachten zijn en dat ik daarnaast ook elke avond de 
laatste les van alle vakken tegen de volgende dag moet herhalen. 

 � Ik overhandig mijn agenda meteen en beleefd aan elk personeelslid dat daarom vraagt. 
 � Indien ik geen agenda ZOU bijhebben, wordt een nota via Smartschool naar de leerling én 

de ouders gestuurd.
 � Ik laat mijn agenda ook elk weekend door mijn ouders handtekenen op de pagina van die 

week.

AGENDA

 � Ik breng mee wat ik moet meebrengen, op het moment dat ik dat moet meebrengen.
 � Ik verzorg mijn documenten.

ORDE

 � Ik gedraag mij zoals het hoort – in de klas en daarbuiten – tegenover alle jongeren en alle 
volwassenen binnen en buiten onze school, zowel in de normale omgang als in schriftelijke 
of elektronische communicatie. Respect is ons ordewoord.

 � Intimiteiten, obsceniteiten en agressie passen niet op school. Ik gebruik mijn gezond ver-
stand.

 � Ik respecteer zowel mijn als andermans materiaal. 
 � Ik bevuil de speelplaats, de lokalen of de schoolomgeving niet en help actief mee om ze op 

te ruimen. 
 � Ik verzorg mijn taalgebruik op school.
 � Ik zit niet op de grond, op vensterbanken of radiatoren.
 � Ik ren of roep niet in gangen, traphallen of klaslokalen.
 � Ik toon mijn inzet voor mijn studie door mijn ijver in de klas en thuis, door de orde in mijn 

mappen, toetsen en taken en door de stiptheid waarmee ik documenten maak en inlever.
 � Ik respecteer de computerinfrastructuur en draag daar extra zorg voor. Als ik merk dat er iets 

niet klopt, meld ik dat onmiddellijk aan de leerkracht en aan helpdesk@smiks.be.
 � Wat ik beschadig, zal ik betalen.

HOUDING

 � Ik zorg voor een gepaste hygiëne, haarsnit en kledij zonder extremen.
 � Ik draag geen T-shirts of bloesjes met grote arm- of halsuitsnijding.
 � Ik draag geen spaghettibandjes of bloesjes zonder schouderstuk.
 � Mijn bloesjes, rokken en bermuda’s zijn voldoende lang.
 � Piercings en tatoeages houd ik discreet. 
 � Zodra ik een gebouw binnenkom, zet ik mijn hoofddeksel af. 
 � Voor ik een klas binnenga, hang ik mijn jas aan de kapstok. Waardevolle spullen stop ik in 

mijn boekentas.

KLEDIJ
SIERADEN

 � Als ik een nota in mijn agenda krijg, laat ik die dezelfde avond door mijn ouders handteke-
nen. De eerstvolgende schooldag meld ik mij spontaan bij de persoon die de nota schreef 
en toon ik dat de nota gehandtekend is. 

 � Indien ik geen agenda ZOU bijhebben, wordt een nota via Smartschool naar de leerling én 
de ouders gestuurd.

NOTA

LEEFREGELS & AFSPRAKEN
Bij de start van een nieuw schooljaar, horen uiteraard de gebruikelijke leefregels en afspraken die van kracht zijn 
in Smiks. Lees deze regels aandachtig en handteken op de volgende pagina. Laat je ouder(s) deze regels ook 
nalezen en handtekenen.

Lees verder op de volgende pagina >>
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Handtekening leerling Handtekening ouder 1 Handtekening ouder 2

 � Als ik te laat kom, meld ik me spontaan met mijn agenda op het mentoraat, voor ik naar 
de klas ga.

 � Kom ik te vaak te laat, dan ga ik verplicht naar het achtste lesuur. 

TE LAAT

 � Geplande afwezigheden kan je enkel wettigen door VOORAF toestemming te vragen aan 
de directeur. Dit kan voor begrafenissen, sollicitaties … Anders is die afwezigheid onwet-
tig.

 � Ik controleer in de digitale schoolagenda op Smartschool welke onderwerpen in de les 
behandeld werden en welke taken en toetsen de leerkracht heeft opgegeven.

 � De eerste ochtend na mijn afwezigheid bezorg ik het secretariaat een schriftelijke wettiging 
voor mijn afwezigheid: een ziektekaart die ik achteraan uit mijn agenda heb geknipt, of 
een doktersattest.

 � Na een afwezigheid neem ik ook spontaan en meteen contact op met mijn vakleerkrachten 
om te vragen wat ik wanneer eventueel moet inhalen. Ik vul ook al mijn notities aan.

AFWEZIG

Als ik naar de inhaalles ga, neem ik mijn agenda mee en leg die open op de bladzij-
de van de inhaalles. Ik vul de gegevens aan en laat de leerkracht die handtekenen of 
afstempelen.

INHAALLES

Vóór ik een gebouw van de school binnenstap, schakel ik al mijn audiovisuele media 
(gsm, iPod …) uit en stop die weg. In de gebouwen zijn die nooit zichtbaar en han-
teer ik die op geen enkele wijze. Voor een examen berg ik die toestellen buiten mijn 
bereik op.

AUDIOVISUELE
MEDIA

 � Rookwaren, dampers, alcohol, energiedrankjes en drugs zijn niet toegelaten op 
school, in de schoolomgeving en tijdens schooluitstappen. Ik laat die zaken dus 
ook thuis.

 � Eten en drinken doe ik enkel op de speelplaats of - tijdens de middag - in de 
refter, nooit in de gangen of op de trappen, nooit in de klas- 
lokalen tijdens of tussen de lessen. In de klas of tijdens schoolactiviteiten kauw 
ik niet.

ETEN & DRINKEN
ROKEN & DRUGS
KAUWGUM

Beelden die op school of in schoolverband zijn gemaakt, plaats ik nooit op internet of in 
andere publicaties, tenzij ik daar vooraf een duidelijke toelating van de directeur voor 
heb gekregen. 

PUBLICATIES

 � Ik zorg dat ik mijn eigen materiaal meebreng.
 � Ik leg enkel het hoognodige – dus een beperkt aantal stuks – schoolgerei op de 

bank. Eventueel stop ik het in een doorzichtig plastiek zakje. Andere etuis zijn niet 
toegelaten. Mijn meetlat of liniaal is onbeschreven.

 � Mijn schooltas sluit ik helemaal en plaats ik achteraan/vooraan in de klas, niet 
naast mijn bank.

EXAMEN

 � Het volledige schoolreglement en de engagementsverklaring 
staan op Smartschool op Intradesk\Ook voor LLN toegankelijk.

 � Mijn ouders en ik verklaren elk deze afspraken en de afspra-
ken verderop in deze agenda te hebben doorgelezen en te 
aanvaarden.

SCHOOLREGLEMENT
ENGAGEMENTVERKLARING

Bij het ondertekenen van deze leefregels en afspraken geef je aan dat je akkoord gaat. Er wordt van jou ver-
wacht dat je deze dan ook op school naleeft en respecteert.


