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• Diefstal, schriftvervalsing, plagiaat, spieken, oneerlijke
informatie doorgeven: je bent meerderjarig en we tillen
zwaar aan dergelijke feiten. Je hebt met een positieve
ingesteldheid voor deze opleiding en voor onze school
gekozen en we verwachten dat je op een volwassen,
gewetensvolle manier dit leertraject doorloopt. Deze overtredingen kunnen gevolgen hebben voor het behalen van
het diploma of getuigschrift.

• Het theoretisch rijexamen en/of autorijlessen kunnen nooit
tijdens de lesuren plaatsvinden; het tijdens de schooluren
afleggen van het praktisch rijexamen wordt vooraf met
de directie besproken.

SCHOOLCULTUUR

• Je draagt elke schooldag een comfortabele en stijlvolle outfit.
Piercings zijn niet toegelaten en moet je vooraf verwijderen.
In alle contacten op stage en in het professionele werkveld
speelt je voorkomen een belangrijke rol: je informeert je vooraf over de verwachtingen en je volgt de geldende afspraken.

• Ons gezondheidsbeleid verbiedt roken en alcohol/middelengebruik en -bezit op school en in de omgeving van de school.
Je kan nooit onder invloed van alcohol of andere middelen
de schoolpoort binnenkomen. De 7des nemen hierin een opvoedende rol naar de jongere leerlingen op. Gooi geen sigarettenpeuken op de stoep, maar gebruik
de peukendover aan de ingang.
Schenk ook aandacht aan een aantal schoolafspraken die voor alle
studenten van onze campus SJI gelden.
Ze worden bij het begin van het schooljaar mondeling toegelicht.

EERLIJKHEID

• We ijveren voor een milieuvriendelijke school: geen blikjes,
geen aluminiumfolie, weinig afval.
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STIPTHEID

• Bij aankomst op de school kan je terecht in de ontmoetingsruimte voor de 7des of verzamel je met je klasgroep aan
het leslokaal.

• Wie te laat komt, gaat onmiddellijk door naar klas.
De leerkracht signaleert deze laattijdigheid via het digitaal
syteem aan de leerlingenbegeleiding. Wanneer je nog eens
te laat bent, meld je je de volgende schooldag om stipt 8 uur
aan bij de leelingenbegeleiding voor een reflectietaak.

• Tijdens de korte pauzes mag je de school niet verlaten. Ook
niet heel even om een parkeerschijf te veranderen. Tijdens
de middagpauze kan je het middagmaal binnen of buiten
de school nemen. We verwachten je tijdig terug op school.

• Voor alle 7des is er een agenda in een klein formaat.
Noteer hierin tijdens de lessen al de afspraken en deadlines.
Nadien kan je die in je eigen gsm-planning overnemen.

• Stiptheid is in het werkveld een belangrijke attitude en daar
wordt sterk rekening mee gehouden in de beoordeling van
je competenties. Je zorgt ervoor taken en opdrachten op het
afgesproken moment in te dienen. Indien je ook na een 2de
kans je taak of opdracht niet indient, krijg je een 0.

• Voor het niet tijdig indienen van een GIP-opdracht, gelden
dezelfde afspraken als voor andere taken!
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RESPECT

• De school vindt het belangrijk dat je je ouders via de tussentijdse rapporten en de semesterrapporten van jouw studieresultaten op de hoogte houdt. We nodigen jullie samen uit
op de oudercontacten. Ouders worden ook opgebeld bij
tegenvallende stages of resultaten, jij wordt hierbij altijd
betrokken.

• Beleefdheid en een correct taalgebruik zijn belangrijke
attitudes die meetellen in onze beoordeling of iemand klaar
is voor het werkveld.

• Het gsm-gebruik in de klas moet beperkt blijven tot momenten waarop je je toestel in een leeropdracht of voor professionele contacten nodig hebt, nooit voor privégebruik.
Er worden hierover afspraken met de klassen-eraar gemaakt.
Je gsm kan je enkel bij de leerlingenbegeleiding opladen.

• Opgelet met het nemen en verspreiden van beeldmateriaal,
je hebt hiervoor uitdrukkelijk de toestemming van betrokkenen nodig. Let ook op wat je via de sociale media over jezelf,
over de school en je stageplaats verspreidt. Zo niet bega je
een ernstige overtreding.

• Bewaak samen de netheid van jullie klas: niet eten in het
lokaal, flesjes weggooien in de vuilnisbak, de banken en
de vloer proper achterlaten. Versiering kan als creatieve uitdrukking binnen de eigen opleiding en op voorwaarde dat
je de muren niet beschadigt.
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