Buggenhout, 3 september 2018

Afspraken Collegestraat

Beste ouder(s)
Beste leerling(e) van de derde graad

Voor onze algemene leefregels en afspraken verwijzen we naar ons
schoolreglement.
In de derde graad in de Collegestraat kunnen er over bepaalde zaken afspraken
gemaakt worden die voor onze leerlingen meer vrijheid inhouden.
’s Morgens kunnen de leerlingen terecht in de ontspanningsruimte vanaf 8u. De
lokalenblok blijft gesloten tot 8.15u. De leerlingen verlaten bij het eerste belteken de
ontspanningsruimte en begeven zich onmiddellijk naar hun klas.
Het gebruik van GSM, Iphone e.d. is enkel toegelaten tijdens pauzes maar niet
tijdens de leswissel. De GSM ligt ook niet op de bank . Bij overtreding krijgt de
leerling een gedragsnota die zal ingevoerd worden op Smartschool.
Tijdens de middagpauze van 11.55 uur tot 12.55 uur kunnen onze leerlingen ofwel
naar huis gaan ofwel in de refter op school eten.
Aangezien we de voorbije jaren hebben gemerkt dat heel wat ouders aan hun zoon/
dochter de toelating geven de school op donderdagmiddag te verlaten, hebben we
beslist om in de derde graad van donderdagmiddag een ‘controlevrije’ middag te
maken. Dit houdt in dat leerlingen volledig vrij zijn om het middagmaal op school te
gebruiken of elders. Ouders kunnen hen wel verplichten om toch op school te blijven
via het bijgevoegd strookje. Leerlingen die betrapt worden op het gebruik van alcohol
tijdens de middag of te laat terug op school zijn zullen hiervoor een sanctie krijgen.
De andere middagen blijft het reglement hetzelfde en zal er gecontroleerd worden in
de refter en aan de schoolpoort. Wie in de refter blijft eten, blijft dan ook de volledige
middagpauze op school. Het niet aanwezig zijn in de refter op andere dagen wordt
vooraf schriftelijk door de ouders gemeld aan Mevr. De Vos.
Wij hopen dat ouders en school hier op dezelfde golflengte zitten en dat de ouders
zich ervan bewust zijn dat door het geven van de toelating om de school te verlaten,
de leerlingen niet gedekt zijn door de schoolverzekering.

Wij willen erop aandringen dat jullie via bijgevoegd inschrijvingsdocument ten laatste
op woensdag 5 september de school informeren over de gegeven toelatingen. Wie
ons dit document niet heeft bezorgd, wordt verondersteld aanwezig te zijn in de
refter.
De school beschouwt zich als niet gebonden door onjuiste of valse verklaringen.
Op de leerlingenkaart wordt vermeld of leerlingen al dan niet naar huis gaan eten.
Deze kaart kan steeds gecontroleerd worden.
Administratief formulier
Op het administratief formulier staat informatie die de school gebruikt voor de
mailing, bij ziekte of om contact op te nemen.
We willen vragen om de gegevens op de fiche te controleren, aan te vullen en aan te
passen waar nodig. Het is belangrijk dat we als school over de juiste gegevens
beschikken.
Ondertekening schoolreglement – pedagogisch project –
engagementsverklaring
Bij het begin van het schooljaar moeten ouders en leerlingen zich akkoord verklaren
met het pedagogisch project, de engagementsverklaring en het schoolreglement .
Jullie vinden de tekst op de website van de school ( www.sivibu.be ) bij info. Ook de
onkostenraming wordt hieraan toegevoegd.
Met vriendelijke groeten

N. De Bie,
directeur

Ondergetekende,…………………………………. ouder(s)/voogd
van……………………………………………………… uit klas ………………………

Middagpauze (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is)
bevestigt dat zijn/haar zoon/ dochter de school mag verlaten

□
□
□
□

op maandagmiddag
op dinsdagmiddag
op donderdagmiddag
op vrijdagmiddag

en verklaart hierbij door het Sint –Vincentiuscollege op de hoogte te zijn gebracht dat
de schoolverzekering niet tussenkomt bij ongevallen, als de leerlingen het
middagmaal niet thuis hebben gebruikt of de school hebben verlaten zonder
toestemming.
Administratief formulier (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is)
heeft het administratief formulier gecontroleerd:
□ er zijn geen aanpassingen
□ er zijn wel aanpassingen
Ondertekening schoolreglement- pedagogisch project –
engagementsverklaring
verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het pedagogisch project, de
engagementsverklaring en het schoolreglement en akkoord te gaan met de inhoud
ervan.

Handtekening (+ naam) ouder(s)/ voogd

Handtekening leerling

……………………………………………………

..……………………………

……………………………………………………

