Schoolreglement light 2021-2022

ONBELEEFD GEDRAG

SJI Tielt

BESCHADIGING

onbeleefd taalgebruik/onbeleefde
houding

opzettelijke beschadiging van
materiaal

excuses aanbieden + nota

ouder(s) verwittigen
+ kosten herstelling op schoolrekening
+ orde- of tuchtmaatregel

Bij 10 nota’s op de stiptheidslijst (1ste en 2de
graad) volg je de studiecoaching.
Bij 3 nota’s i.v.m. je gedrag volg je op
woensdagnamiddag een strafstudie van 13 u.
tot 15 u.
Wie strafstudie heeft, blijft tussen de middag
op school (ook wie extern is). De lln. van
campus Beer komen onder begeleiding naar
campus Kroon.
Bij ernstige feiten of onwil worden je ouders
verwittigd en beslist de directie tot een ordeof tuchtmaatregel.
Mogelijke ordemaatregelen zijn strafstudie
tot 16 u., verwijdering uit de les, een
werkopdracht.
Tuchtmaatregelen zijn: preventieve schorsing
met aansluitend tijdelijke of definitieve
uitsluiting.
*Dit schoolreglement light is een verkorte versie van het
schoolreglement dat door je ouder(s) werd ondertekend en geldt
voor de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de jaar.

DIEFSTAL
stelen
ouder(s) verwittigen
+ gestolen goed teruggeven
+ orde- of tuchtmaatregel
directie kan politie verwittigen

PESTGEDRAG
• zie stappen feel-goodplan:
sjitielt.molenland.be

STOREN VAN DE LES
opvallend de les storen

pesten/cyberpesten

nota

(herstel)gesprek
+ ouders verwittigen
+ orde- of tuchtmaatregel
directie kan politie verwittigen

les onmogelijk maken

AGRESSIE
verbale en/of fysieke agressie
ouder(s) verwittigen
+ interne time-out
+ orde- of tuchtmaatregel
directie kan politie verwittigen

interne time-out
+ orde- of tuchtmaatregel

SPIJBELEN
zonder te verwittigen niet opdagen of
de school verlaten
ouder(s) verwittigen
+ verloren lesuren inhalen

Schoolreglement
light
2021-2022
naam ll:.......................................................

wij geven kansen
wij durven begrenzen
wij werken herstelgericht
Een minigids voor
een positief schoolklimaat

Schoolreglement light 2021-2022

GSM-GEBRUIK
• 1ste graad: tussen 12 u. en 13 u. in
het Binnenhof
• 2de + 3de graad: tijdens pauzes - in
lockerzaal, speelplaats en eetzaal 6des
• in de klas in het gsm-hotel
• nooit telefoneren, foto’s of opnames
maken
gsm raadplegen of gebruiken op een
niet toegelaten plaats
gsm afgeven en na laatste lesuur bij
lln-begeleiding ophalen + nota
gsm opladen in de klas
oortjes of digitale apparatuur zonder
toestemming van de lkr
nota

SOCIALE MEDIA
foto’s of opnames maken of delen

te laat op school zijn

inhoud onmiddellijk verwijderen
+ (herstel)gesprek + strafstudie

1ste x: naar lln-begeleiding + nota
2de x: zie 1ste x + volgende schooldag
om 8 u. bij lln-begeleiding (op de
speelplaats) aanmelden
+ reflectietaak via Teams/mail
3de x: strafstudie

ongepaste boodschappen via sociale
media doorsturen
inhoud onmiddellijk verwijderen
+ ouder(s) verwittigen + (herstel)
gesprek + orde- of tuchtmaatregel
directie kan politie verwittigen

kauwgom
kauwgom in vuilnisbak en naar llnbegeleiding + nota en werkopdracht
(kauwgom krabben op speelplaats)

materiaal/cursus niet mee

OVERSCHRIJVEN
taken overschrijven

SPIEKEN - PLAGIAAT

SCHOOLKLEDIJ
• schoolkledij = geen vakantiekledij
korte rokjes of korte shortjes,
marcellekes of spaghettibandjes,
gescheurde broeken, ongepaste
afbeeldingen/teksten,
hoofddeksel in de gebouwen
1ste x: naar lln-begeleiding + nota
2de x: zie 1ste x + vervangkledij

noteren op stiptheidslijst
taak te laat indienen

behaalde punten worden verdeeld

KAUWGOM

STIPTHEID

noteren op stiptheidslijst (1ste + 2de
graad)
niet indienen bij 2de kans = 0 (alle lln)

ROKEN - ALCOHOL - DRUGS
• zie reglement middelengebruik:
sjitielt.molenland.be
roken

(aanleiding geven tot) spieken of plagiaat

strafstudie

bij toetsen/plagiaat: lkr kan een 0 geven
bij examens: klassenraad beslist

alcohol- en druggebruik of -bezit
naar directie
+ orde- of tuchtmaatregel

PIERCING - TATTOO
zichtbare piercing of stretch,
zichtbare tatoeage
1ste x: naar lln-begeleiding en tattoo
afdekken/piercing uithalen + nota
2de x: zie 1ste x + strafstudie

MIDDAGPAUZE
school verlaten over de middag met
een rode streep op de lln-kaart
strafstudie

