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welkom

Beste leerling
Van harte welkom in het Lyceum! Samen zorgen
we ervoor dat onze school een fijne plek is.
Dat kan alleen als er duidelijke afspraken zijn
waaraan iedereen zich houdt. Pas dan beleven we
ongetwijfeld een tof en aangenaam schooljaar.
In deze brochure maken we je wegwijs in onze
school. Lees goed alle afspraken. Zo weet je wat
wel en niet mag.
We wensen je een vlotte start en een mooie
schooltijd toe.

Hilde Uytterschaut
directeur

Inge Opsomer
adjunct-directeur
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Praktisch

Op weg naar school
Je neemt altijd de kortste of veiligste weg naar school
en terug. Onderweg ben je rustig en gedraag je je
beleefd. Je houdt de stoep vrij voor voorbijgangers.
Je komt de school binnen via de gele poort in de
Eigenheerdstraat.

Fietsers
Op school stap je naast je fiets. Plaats je fiets in een
rek, nooit op een gearceerde plaats. Zet hem zeker niet
voor de blauwe poort, deze brandpoort moet altijd snel
open kunnen. Sluit je fiets! Kleef je fietssticker duidelijk
zichtbaar op je fiets.

gebruik NOOiT
de fiets van
iemand anders
zonder duidelijke
toestemming van
die persoon.
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Op tijd naar school
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag
08.25 - 10.05 uur
10.05 - 10.20 uur
10.20 - 12.00 uur

2 lestijden
pauze
2 lestijden

2 lestijden
pauze
2 lestijden

12.00 - 13.15 uur

middagpauze

13.00 - 15.00 uur:

13.15 - 14.55 uur
14.55 - 15.10 uur
15.10 - 16.00 uur

2 lestijden
pauze
1 lestijd

vanaf 16.10 uur

mogelijkheid tot studie (p. 11)

mogelijkheid tot studie

Niet op vrijdag!

Zorg dat je op
school bent
voor het eerste
belsignaal.
De schoolpoort
gaat ‘s morgens
dicht om 08.20 u.
en ‘ s middags om
13.10 u.
Ben je te laat?
ga naar het onthaal
in de Maloulaan 2.
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Praktisch

Afwezig op school
Bij elke afwezigheid verwittigen de ouders de school
voor 8.20 u.
Wanneer je ziek bent, houden klasgenoten de notities
bij. Jouw klassenleraar stelt hiervoor een taakverdeling
op. Het leerlingensecretariaat scant de cursussen in en
stuurt ze door naar de zieke leerling.
Er wordt niet gekopieerd voor wie iets vergeten is thuis!

057 20 00 62
of
lyceum@smsi.be

Toets gemist
Spreek af met de vakleraar. Inhaaltoetsen kun je op
woensdag om 13 u. afleggen tijdens de studie. Na het
indienen van de toets mag je de school verlaten.

Leraar afwezig
Op de schermen zie je naar welk lokaal je moet gaan.
Reden Aantal dagen
afwezigheid
afwezig?
Ziek

1 tot 3 dagen

Ziek

> 3 dagen

Bezoek tandarts

Ziektebriefje uit de
schoolagenda
(max. 4)
Medisch attest
VOORAF melden
aan het leerlingensecretariaat.
Achteraf attest
tandarts.

Huwelijk familielid

1 dag

Trouwaankondiging of attest
burgerlijke stand.

Begrafenis
familielid

1 dag

Rouwbericht

Persoonlijke
redenen
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Tijdens
lesuren

Wat doen?
Welk attest?

Ouders vragen
vooraf schriftelijk
de toestemming
aan de directeur.

je afwezigheidsattest
geef je bij je
terugkomst op
school af in het
leerlingensecretariaat.

Op geen enkel moment
verlaat je de school
zonder de toestemming
van iemand van het
leerlingensecretariaat.
wie in de studie blijft,
verlaat de school niet
voor het einde van de
studie.

code niet bij
=
achteraan
aanschuiven

Middagmaal
Het middagmaal neem je altijd in één van de eetzalen. Het
dessert neem je niet mee naar buiten. Eet je ‘s middags
thuis of bij familie? Je ouders moeten dit vooraf melden.
Soort maaltiijdd?

Plaats?

warme maaltijd
picknick

eetzalen bij het buffet
lokaal B107 (studiezaal)

wie tussen de middag
de school verlaat
zonder toelating,
krijgt nablijfstudie op
vrijdag.

Leerlingenkaart
Je sleutelhanger met jouw barcode heb je altijd bij je.
Zeker bij de warme maaltijd, in de studie en de bib. De kaart
is persoonlijk. Draag er goed zorg voor. De barcode, jouw
foto en je gegevens moeten duidelijk leesbaar zijn. Gebruik
nooit de kaart van een medeleerling.
Sleutelhanger kwijt?
Dan vraag je een nieuwe kaart in het leerlingensecretariaat.
Die moet je betalen. Je ouders worden via Smartschool
verwittigd.
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Begeleiding
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ADMiNisTRATie

Allerlei vragen.

Papieren studiebeurs.

Persoonlijke problemen.

Verzekeringspapieren.

Schouderklopje.
EHBO (bij ongeval, onwel
voelen)

AANKOOP

AFweZigHeDeN

Broodjes bestellen:
voor 8.30 u.

Afwezigheidsbriefjes:
ziekte, studie en middagmaal.

Schoolboeken
en rekenmachines.

Vertrek tijdens de lesuren
(bv. tandartsbezoek).

Logoblokken, soepjetons

Kopieën voor zieke leerlingen.

Ballen voor op de speelplaats (tegen waarborg).

PRAKTisCH
Verloren voorwerpen.
(alles naamtekenen)
Gebruik telefoon.
Lockers.
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Onthaal

057 20 00 62

Marijke Smagghe
onthaal en boekhouding
marijke.smagghe@smsi.be.
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Zorg

Leerlingenbegeleiding
Als je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt (thuis of op school),
sta je er op school niet alleen voor. Je klassenleraar, een andere leraar of
een leerlingenbegeleider bieden als eerste een luisterend oor. Daarnaast is
er het team leerlingenbegeleiding dat je verder op weg kan helpen.
De school werkt goed samen met het CLB. Mevrouw Thevelein
is de medewerkster voor onze school. Je kan haar mailen via
smartschool of via nicole.thevelein@clb-ieper.be.

Mevrouw Borremans is onze zorgcoördinator op school. Ze is via
Smartschool te contacteren of via caroline.borremans@smsi.be.
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Caroline Borremans
zorgcoördinator
lokaal B009
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Griet Van Eenhooge
leercoördinator
lokaal B009
In de eerste graad besteden we veel aandacht aan leren leren. In het
eerste jaar leer je in het open leercentrum (OLC) hoe je je schoolwerk
kan organiseren en plannen. Leerlingen van het tweede jaar met
studieproblemen kunnen leerbegeleiding volgen, in groep of soms
individueel.
Mevrouw Van Eenhooge is via Smartschool te contacteren
of via griet.vaneenhooge@smsi.be.
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Leren

studie
studiezaal B107

ma, di, do

of

16.10 u. tot 17.00 u.

wo

schoolzaal B110
16.10 u. tot 17.30 u.
13.00 u. tot 15.00 u.

Wie avondstudie wil volgen, schrijft zich daarvoor in bij het begin
van het schooljaar.
Er zijn 5 instapdata voor de studie:
• maandag 10 september 2018
• maandag 5 november 2018
• maandag 7 januari 2019
• maandag 11 maart 2019
• maandag 23 april 2019
Alleen op deze data kan je in de studie instappen.
Je gaat de studie steeds in stilte binnen en je neemt
onmiddellijk plaats. Wie studie volgt, krijgt een vaste plaats.
Zorg dat je steeds je sleutelhanger met barcode bij je hebt!
Wanneer je de studie niet kan volgen, verwittigen je ouders
vooraf het leerlingensecretariaat telefonisch of via mail. Bij
onverantwoorde afwezigheid worden je ouders opgebeld.
Leerlingen die moeten wachten op (openbaar) vervoer en niet in
de studie kunnen blijven tot 17.00 u. werken in de eerste eetzaal.
Je werkt daar in stilte.

iCT tussen de middag
Op de afgesproken middag (zie Wekelijkse Berichten)
van 12.45 u. tot 13.10 u. kan je aan schooltaken
werken in een computerlokaal.
13

Leren

R
E
E
L es
d
u
t
i
t
at

14

Organiseer je
boekentas.
Je agenda heb je altijd
bij je op school.
Noteer steeds in jouw agenda
wat je voor een bepaalde les moet
meebrengen.
Controleer ’s avonds – bij het
maken van je boekentas – of je al
het nodige bij je hebt.
Ga zeker ’s morgens bij aankomst
en ’s middags naar je locker om
het nodige materiaal aan te vullen
of te wisselen.

Voer taken stipt uit.
Een taak maak je om leerstof of
vaardigheden in te oefenen. Het
is een kans om te zien hoe ver je
staat. Grijp die kans door op tijd te
beginnen aan een taak en die ook
op het afgesproken tijdstip in te
leveren.
Plan ruim op voorhand wanneer je
aan een taak zal werken. Gebruik
de planningsagenda daarvoor.

Wees op tijd.
Op tijd in de les aanwezig zijn,
zorgt ervoor dat je niets mist.
Vertrek tijdig thuis en blijf nergens
nodeloos hangen.
Ga in de pauzes naar het toilet.
Tijdens de pauzes ga je naar
de speelplaats en blijf je niet
rondhangen in het gebouw.
Ook tussen de lessen verwachten
we dat je onmiddellijk naar de
volgende les gaat en je materiaal
klaarlegt.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent
in de studie.

Wees respectvol.
Verzorg je taalgebruik!
Toon respect voor de leerkrachten
en je medeleerlingen.
Ga zorgzaam om met jouw eigen
en andermans materiaal.
Houd je aan de afspraken wat het
gsm-gebruik betreft.

Wat als je je niet goed aan deze afspraken houdt?
•
•
•
•

Na vier keer krijg je straf.
Na acht keer blijf je in de nablijfstudie.
Naargelang het ongepast gedrag krijg je straf of nablijfstudie.
Wie zich positief gedraagt, krijgt positieve feedback!
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samenleven

Op school zijn er enkele regels
waaraan je je moet houden. Onthoud
deze afspraken en leef ze na. Deze
regels gelden bij alle activiteiten in
schoolverband.
Het niet naleven van ons reglement
zal altijd bestraft worden.
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Leefregels op school
Je mag niemand pijn doen, niet verbaal en niet fysiek.
Je doet niemand bewust pijn, niet met woorden (vb. beledigen) en niet lichamelijk
(vb. slaan).

Je mag niemand uitsluiten, op een negatieve manier behandelen of
anderen daartoe aanzetten.
Op onze school tonen we respect voor elkaar en behandelen we iedereen op een
gelijkwaardige manier. Pesten, discrimineren, uitingen van racisme, cyberpesten ...
worden nooit aanvaard.

Je mag geen materiaal of infrastructuur beschadigen.
Je toont respect voor de eigendom van iemand anders. Doe je dit niet, dan zal je de
schade moeten herstellen, het beschadigde vervangen of de kosten betalen.

Je mag niet liegen of stelen.
Eerlijk duurt het langst. Je gebruikt geen informatie, ideeën of materiaal van iemand
anders zonder toelating van die persoon.

Je mag geen drugs bezitten, gebruiken, doorgeven of dealen.
Onder drugs verstaan wij niet alleen illegale drugs, maar ook tabak, alcohol
en misbruik van medicijnen. Voor iedereen op onze school geldt een wettelijk
rookverbod.

Je mag geen fysiek contact hebben als een uiting van verliefdheid of
fysiek contact met een seksuele betekenis.
Vrienden kunnen bij het begroeten, afscheid nemen, elkaar troosten of feliciteren,
korte vriendschappelijke knuffels of bijvoorbeeld verjaardagszoenen geven.
Maar het past niet om op school te laten zien dat je een verliefd koppel bent. Op
school dus geen innig kussen, handjes vasthouden, strelen of langdurig knuffelen.
Ongewenste seksuele aanrakingen worden altijd gevolgd door een tuchtmaatregel.
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samenleven

Persoonlijk voorkomen
Je draagt geen overdreven sieraden, make-up, te
opvallende haartooi, piercings of zichtbare tatoeages.
Zorg voor stijlvolle kledij en schoeisel. Laat je leiden
door goede wil, netheid en goede smaak. Dus: geen
shorts, te korte rokjes of truitjes, geen diepe hals- of
ruguitsnijdingen, geen hoge hakken, geen spaghettibandjes,
geen teenslippers en in de gebouwen geen hoofddeksels.

gsm-gebruik op school
Op school is het gebruik van de gsm toegestaan van
12 u. tot 13.10 u. enkel op de speelplaats. Foto’s maken,
filmen en bellen zijn niet toegestaan. Buiten deze uren
gebruik je je gsm niet. Enkel als de leerkracht toestemming
geeft, mag je je gsm op andere tijdstippen en binnen in het
gebouw gebruiken.
Je gebruikt je gsm op eigen risico. Bij verlies of schade
komt de school niet tussen.
Betrapt op gsm-gebruik buiten de middagpauze? De leraar
of leerlingbegeleider neemt je toestel af. Je gsm wordt
uitgeschakeld en naar het leerlingensecretariaat gebracht.
Daar wordt je gsm bewaard tot het einde van de lesdag of
tot het einde van de studie. Je krijgt een schrijfstraf.
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schoolklimaat

Uit de les gezet?

Leswissels
Je wandelt rustig in de gangen, zonder te lopen. Op
de trappen neem je steeds de rechterkant. Beperk het
lawaai in de gangen. Wanneer je je niet naar een ander
lokaal moet verplaatsen, hou je het rustig. Je blijft in de
klas.
Te laat in de les? De leraar schrijft een opmerking in je
agenda.

Tijdens de les
Zodra een leraar binnenkomt, wordt het stil en staat
iedereen op. De leraar geeft je teken om te gaan zitten. Je
hebt altijd je agenda en schrijfgerei bij! De agenda is een
werkinstrument, een hulp bij de planning van toetsen en
taken.

Meld je met jouw
agenda in het
leerlingensecretariaat.
De leerlingenbegeleider
noteert in jouw agenda
dat je uit de klas werd
gestuurd. Tot het
einde van de les blijf je
onder toezicht van een
leerlingenbegeleider.
je verontschuldigt je
bij de betrokken leraar
voor de start van de
volgende les.

Je verlaat de klas enkel met toestemming (vermeld
in de agenda) van de verantwoordelijke leraar of
leerlingenbegeleider.
Je staat altijd op als iemand de klas bezoekt.
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schoolklimaat

Pauzes
Tijdens de pauze blijf je niet in de gebouwen. Je gaat meteen naar de
speelplaats. Je plaatst je boekentas steeds in een rek. Hou waardevolle
voorwerpen bij je.
Je gaat niet op de grond zitten of liggen. Bij het eerste belsignaal ga je
onmiddellijk naar het leslokaal. Het toilet- of lockerbezoek moet vóór het
belsignaal gebeuren. Bij het tweede belsignaal starten de lessen.
Er is telkens toezicht op de speelplaats. Bij problemen op de speelplaats zijn
de leerlingenbegeleiders het eerste aanspreekpunt. Voor alle andere zaken
kan je tijdens de pauze terecht in het leerlingensecretariaat.

Orde en netheid
Elke woensdag, tijdens de ochtendpauze, ledigen de leerlingen van de
klasorde de vuilnisbak en de papiermand uit hun lokaal in de containers op
de speelplaats.
Elke week doet een klas (die wordt aangeduid) na de middagpauze de
speelplaatsorde. Hou de speelplaats netjes. Afval gooi je in de vuilnisbak.
We sorteren ons afval ook op de speelplaats.

kauwgom, lolly’s EN chips zijN vErbodEN!
hou dE toilEttEN propEr!
gEEN draNk EN EtEN iN hEt gEbouw!
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Locker
Wanneer kan je naar je locker?
•
voor 08.20 u.
•
tijdens de ochtendpauze
•
tussen 12.00 u. en 13.10u.
•
tijdens de namiddagpauze
•
na 16 u.
Lockersleutel vergeten?

Tijdens de ochtendpauze krijg je je sleutel in
het leerlingensecretariaat.

Lockersleutel verloren?

Op het leerlingensecretariaat krijg je tijdelijk
een reservesleutel die je op eigen kosten
moet laten bijmaken.
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Bedankt om die na te leven
De ICT-coördinatoren
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Iedereen moet op elk moment een werkende
computer kunnen gebruiken. Daarom deze
afspraken.

tia

Algemeen

NIET NALEVEN
= aan het
Op het einde van de les bevindt de computer zich in dezelfde staat als
SANCTIES
begin van de les:
•
•
•
•
•

breng geen schade toe aan de pc en de randapparaten;
pas bestanden, instellingen niet aan en voeg niks toe (bureaubladen,
menustructuren ...);
plug geen kabels in of uit en versteek ze niet;
sla je eigen bestanden alleen op in je individuele map (P:\) op de server;
wees extra voorzichtig met tablets en laptops.

Maak je een toestel (opzettelijk) stuk? Stel je schade of een computerprobleem
vast? Meld dit onmiddellijk via het programma ‘Melddefect’ op het bureaublad
van een pc. Verwittig ook meteen de aanwezige leerkracht die de ICTcoördinator kan contacteren.
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Tijdens de lesuren

Het internet

Volg altijd de richtlijnen van de
leerkracht.

De wetgeving i.v.m. computergebruik
(illegaal verspreiden van software
en andere digitale bestanden,
verspreiden van virussen …) geldt
ook op school.

Gebruik de computer enkel waneer dat
nodig is tijdens de les.
Tussen twee lesuren mag je geen
computers gebruiken.
Is de les gedaan? Sluit alle programma’s
af. Meld je ook af.
Schakel de computer alleen uit als
die het volgende lesuur niet wordt
gebruikt.

Buiten de lesuren
Tijdens sommige middagpauzes is er
ICT-studie en kan je de computers in
lokaal A201 gebruiken.
Je mag niet chatten, spelletjes spelen en
vrij surfen op het internet. De computers
kan je alleen voor schoolopdrachten
gebruiken.
Je zit maximum met twee aan 1
computer.

Hygiëne
Zorg altijd voor je eigen oortjes. Want
die van iemand anders gebruiken is niet
proper..

Ook online tonen we respect voor
elkaar. Spammen, cyberpesten ... zijn
niet toegestaan. Wees lief voor elkaar.
Er mag niet gesurft worden naar
websites met geweld, pornografie,
softwarecracks, illegale of
choquerende inhoud (de leerkracht
bepaalt of de inhoud al of niet door de
beugel kan).
Online chatten is verboden.
Alleen als de aanwezig leerkracht je
toestemming geeft, mag je e-mails
lezen en schrijven.

Big Brother is
watching you
ICT-coördinatoren kunnen jouw
persoonlijke map altijd inkijken.
Om misbruik te kunnen vaststellen
worden ook een aantal zaken
geregistreerd op de servers. Alleen
de ICT-coördinatoren hebben toegang
tot die gegevens.

Eet en drink NOOIT bij een computer.
Wissel de toetsen nooit op een
toetsenbord. Zo gaan ze stuk. En jij moet
de kosten betalen. We controleren vaak!
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