KONINKLIJK
TECHNISCH
ATHENEUM
JETTE

LEEFREGELS
Waar mensen samenleven, worden afspraken gemaakt. Ook op het KTA Jette
zijn duidelijke afspraken nodig om het leren en samenleven mogelijk te maken
en goed te laten verlopen. Het KTA Jette is een school die veel belang hecht aan
respect en beleefdheid van en voor haar leerlingen. Bovendien wenst het KTA
Jette een school te zijn waar je je talenten zoals creativiteit, zorg, gezondheid,
esthetiek en mode kunt ontplooien.
Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom de volgende
leefregels opgesteld:

Welke taal spreek ik op school?
-

Je hebt gekozen voor een Nederlandstalige school. Binnen de schoolmuren
spreek je dus altijd Nederlands.
Ook tijdens uitstappen en op alle momenten waarop je als leerling de
school vertegenwoordigt, spreek je Nederlands.
Bij taalmoeilijkheden kun je terecht bij de leerlingenbegeleider en samen
zoeken we dan naar een oplossing. Onwil om Nederlands te spreken, zal
echter gesanctioneerd worden.

Wanneer moet ik op school zijn?
-

Je bent dagelijks op school en volgt alle lessen.
Ook tijdens de uitstappen of andere schoolactiviteiten ben je altijd aanwezig.

Lesuur 1:		
Lesuur 2:		

8.15 – 9.05
9.05 – 9.55

Voormiddagpauze

9.55 – 10.10

Lesuur 3		
Lesuur 4		

10.10 – 11.00
11.00 – 11.50

Middagpauze		

11.50 – 12.40

Lesuur 5		
Lesuur 6		

12.40 – 13.30
13.30 – 14.20

Namiddagpauze

14.20 – 14.30

Lesuur 7		
Lesuur 8		
Lesuur 9		

14.30 – 15.20
15.20 – 16.10
16.10 – 17.00

-

Op woensdag eindigen de lessen voor de meeste studierichtingen ofwel

-

-

om 11.50 u ofwel om 12.40 u (vijfde lesuur). Het juiste einduur vind je terug
in het lessenrooster. Enkele studierichtingen hebben op woensdagnamiddag les. De betrokken leerlingen hebben dan een andere vrije halve dag.
Ongeacht het lessenrooster of ongeacht de afwezigheid van de leerkracht,
moet je hoe dan ook op school aanwezig zijn van het 2e tot en met het 7e
lesuur.
Leren en schoollopen kunnen om diverse redenen als lastig, minder leuk
ervaren worden. Blijf echter nooit zomaar weg uit de school. Spijbelen kan
niet! Bij moeilijkheden staan de leerlingenbegeleider en het CLB klaar om
je er weer bovenop helpen.
Wanneer de leerling of de ouders niet ingaan op het begeleidingsaanbod
van de school en/of het CLB, wordt dit gemeld aan de overheid.

En als ik te laat kom?
-

Je komt slechts uitzonderlijk en enkel met een ernstige of onvoorzienbare
reden te laat. Iedere reden wordt door de school gecontroleerd.
Te laat komen is enkel gewettigd met een attest van een openbare vervoermaatschappij. Bellen naar het secretariaat i.v.m. te laat komen, betekent niet dat je afwezigheid gewettigd is.
Indien je minder dan vier maal gedurende het schooljaar te laat komt op
school kunnen we hiervoor begrip opbrengen. Vanaf de vierde keer wordt
het te laat komen gesanctioneerd.
Na deze sanctie krijg je een nieuwe kans.
Daarna volgt er na elke 5e maal te laat opnieuw een sanctie.

Ik ben ziek … ik kan niet naar school komen.
Wat Nu?
-

Je ouders verwittigen telefonisch de school vóór 8.30 uur en melden hoelang je afwezig zult zijn.
Indien je stage hebt, verwittig je niet alleen de school, maar ook de stageplaats.
Zodra je genezen bent, moet je je afwezigheid altijd schriftelijk bewijzen.
Dit doe je meteen bij je terugkomst op school.
Als je tijdens de schooluren omwille van ziekte de school verlaat, vraag je
eerst toelating aan iemand van het leerlingensecretariaat. Bij terugkeer op
school breng je meteen een attest binnen.

Afwezigheid om medische redenen
A) VERKLARING DOOR DE OUDERS
Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door
je ouders.
Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar
indienen.
B) MEDISCH ATTEST
		
Een medisch attest is vereist:
-

als de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan drie opeenvolgende
kalenderdagen

-

als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor
een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen
voor afwezigheid wegens ziekte tijdens examenperiodes.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten gewettigd worden:
-

van zodra je terug op school bent;
door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het gaat om een
periode van meer dan tien opeenvolgende lesdagen.

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:
-

uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater,
orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo
duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is
de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker
aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen
de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel
vermelding van voor- of namiddag.

Voor éénzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot
gevolg:
-

Hiervoor volstaat één medisch attest dat de verschillende afwezigheden zo
gedetailleerd mogelijk vermeldt. Voor bepaalde chronische ziektebeelden
die tot verschillende afwezigheden leiden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met
de CLB-arts. Als je dan effectief om die reden afwezig bent, volstaat een
attest van je ouders.

Een medische behandeling in Nederland:
-

Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als
je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten
invullen die wij samen met de CLB-arts hebben opgesteld.

C) HET MEDISCH ATTEST VOOR DE LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN
SPORTACTIVITEITEN OP SCHOOL
Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen Lichamelijke
Opvoeding
-

Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet de huisarts jou dit attest
meegeven, zodat wij kunnen uitmaken wat je in deze lessen wel en niet kan.
Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je behandelende arts
een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het CLB aan de arts om je
toestand opnieuw te evalueren.

Ik kan niet naar school komen omdat …
-

Soms heb je uitzonderlijk het recht om afwezig te zijn. Hierover lees je alles
in het schoolreglement.
Indien je niet op school kan zijn en je denkt dat je daar een geldige reden
voor hebt, is er één duidelijke afspraak: je ouders vragen altijd vooraf en
schriftelijk toestemming aan de directeur.
Afspraken met artsen, tandartsen, enz. maak je na de schooluren.

A) AFWEZIGHEID OM LEVENSBESCHOUWELIJKE REDENEN
		

Als je vrijgesteld bent van de verplichting om les te volgen in één van de
erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer:

1.

moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing;
2. mag je tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.
B) VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN
		

Mits je op school (naargelang van het geval) een verklaring van de betrokken personen afgeeft of een officieel document dat de reden van je afwezigheid opgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende
redenen:

1.

om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of
aanverwant van de eerste graad of van een persoon die onder hetzelfde
dak woont
om een familieraad bij te wonen
om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
omdat de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is
omdat je onderworpen bent aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
om feestdagen te beleven inherent aan je levensbeschouwing. Je ouders
moeten de school vooraf verwittigen en verklaren dat je de feestdag effectief mee zal beleven.
om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs
om deel te nemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad
van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel
vzw.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C) AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN NA AKKOORD VAN DE DIRECTEUR
		

Alleen na akkoord van de directeur en mits je (naargelang van het geval)
een verklaring van de betrokken personen of een officieel document afgeeft, kan je om de volgende redenen afwezig zijn. Alvorens te beslissen,
zal de directeur rekening houden met jouw belang als leerling, maar ook
met het belang van de schoolgemeenschap

1. bij laattijdige inschrijving in de school
2. bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde
periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma:
a. bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede
graad;
b. na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie
c. om deel te nemen aan een time-out programma
d. om je ouders te vergezellen op een buitenlandse reis die ze om professionele redenen moeten maken
3. bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde
onderdelen van het lesprogramma: de school kan onder strikt bepaalde
voorwaarden vrijstellingen verlenen

D. AFWEZIGHEID TIJDENS EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
1.

De school gaat ervan uit dat je door het schoolreglement te ondertekenen
ermee instemt om deel te nemen aan alle extra-murosactiviteiten.
2. Als je niet deelneemt, moeten je ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent dit vooraf schriftelijk en op gemotiveerde wijze aan de directeur melden.
3. Studie-uitstappen, stages, gezamenlijke bezoeken aan theater- of filmvoorstellingen en musea enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend.
4. Als je om een grondige reden niet deelneemt, zal de school je aangepaste
pedagogische opdrachten geven; je bent verplicht die uit te voeren.

Mag ik ’s middags de school verlaten?
-

Indien je leerling bent van de eerste of de tweede graad is het antwoord
kort en duidelijk: neen, tenzij je in Jette woont, toelating hebt van je ouders
én van de directeur.
Indien je leerling bent van de derde graad moeten je ouders een ‘middagpas’ aanvragen. Dit gebeurt bij het begin van het schooljaar via een speciaal formulier.
Met een middagpas kan je de school verlaten tussen 11.50u en 12.00u.
Je keert terug naar school tussen 12.20u en 12.40u.

En als ik ’s middags te laat kom?
1 keer
- begrip
2e keer		
- Inleveren middagpas: 1 dag
3e keer
- Inleveren middagpas: 2 dagen
4e keer
- inleveren middagpas: 1 week
5e keer
- Inleveren middagpas: trimester

Wat breng ik mee naar school?
Je hebt alle dagen mee:
- je schoolagenda en schrijfmateriaal
- alles wat je nodig hebt om de lessen van de dag goed te kunnen volgen:
handboeken, werkboeken, schriften, enz.
- je huistaken en opdrachten van de dag.
Je studiemateriaal zit in een stevige boekentas of rugzak waarin voldoende
ruimte is om je studiemateriaal netjes op te bergen. Een plastiek zak is niet
toegelaten.
DRAAG ZORG VOOR JE SCHooLAGENDA!
-

Je vult iedere les het lesonderwerp in en je noteert welke taken / toetsen je
moet voorbereiden en wanneer je die moet indienen.
Je schoolagenda is altijd ordelijk ingeschreven: geen strepen of doorhalingen, geen krabbels, geen tekeningen, geen persoonlijke mededelingen, … .
Indien je schoolagenda niet in orde is, word je gesanctioneerd.
Wanneer je je schoolagenda verliest, zal je een nieuwe moeten kopen en zal
je alles moeten overschrijven.
Je bent steeds verplicht je agenda onmiddellijk aan te reiken als je hierom
wordt gevraagd.

Kastjes
-

De kastjes dienen enkel voor je schoolmateriaal, niet voor persoonlijke spullen of voor het schoolmateriaal van een medeleerling.
Je kan enkel naar je kastje gaan tijdens de pauzes, NIET tijdens de lesuren
en de leswisselingen. Neem dus altijd je materiaal mee voor minimum twee
lesuren.

Op de speelplaats
-

De speeltijd moet een ontspanningsmoment zijn voor iedere leerling.
Je roept niet, trekt niet, duwt niet. Je laat anderen met rust.
Na het belsignaal ga je in de rij staan. Je bent stil en gaat pas na het teken
van de leerkracht rustig naar het lokaal.

Gsm, walkman, MP3, …
-

Verbod tijdens de lesuren en leswisselingen.
Toegestaan tijdens de pauzes, enkel op de speelplaats, niet in de lessen of
in de gangen.
Bij het belsignaal berg je het toestel onmiddellijk op.
Bij overtreding word je gestraft.
Bij verlies of beschadiging kan de school in geen enkel geval aansprakelijk
gesteld worden.
Filmen en /of foto’s nemen, kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Tijdens de lessen …
-

Je gedraagt je zoals de leraar dat van je verwacht. De leraar maakt bij het
begin van het schooljaar hierover duidelijke afspraken.
Je doet onmiddellijk wat de leraar van je vraagt.
Je roept niet tijdens de lessen.
Je verlaat je plaats niet zonder toelating van de leraar.
Je gebruikt nooit je gsm, MP3, Ipod … tijdens de les.
Je verlaat het leslokaal NOOIT zonder toelating.
Je mag, na akkoord van de leerkracht, water drinken tijdens de les, behalve
aan de computers.

Er is geen leraar in onze klas …
-

Indien er geen leraar naar je lokaal komt, moet de klasverantwoordelijke dit
onmiddellijk melden op het leerlingensecretariaat. Daar zal men het nodige
doen.
Ondertussen wacht je rustig in de gang.

Aan de schoolpoort
-

Na de lessen verlaat je rustig de school en ga je onmiddellijk naar huis.
Je blijft niet nodeloos rondhangen aan de schoolpoort.
Je rookt niet aan de schoolpoort.

Ik word gepest … en nu?
-

Iedereen op onze school moet zich goed voelen. Pestgedrag onder welke
vorm ook, hoort daarom ook niet thuis op het KTA Jette.
Wie toch gepest wordt, neemt daarom onmiddellijk contact op met de
klastitularis of leerlingenbegeleider. Samen zoeken we naar een oplossing.
Wie zelf leerlingen pest, zal gesanctioneerd worden met een ordemaatregel.

Diefstal
-

Het KTA Jette is niet verantwoordelijk voor diefstal. Dit betekent dat je
altijd zelf verantwoordelijk bent voor je spullen.
Diefstal meld je steeds op het secretariaat of bij de leerlingenbegeleider.
Wanneer je je schuldig maakt aan diefstal, worden je ouders op de hoogte
gebracht.
Er volgt altijd een onmiddellijke tuchtstraf, dit wil zeggen een uitsluiting uit
de lessen of uit de school.
Bij diefstal schakelen we de politie in.

Drugs …
-

Bij vermoeden van druggebruik, gebaseerd op zichtbare tekens (bv. reacties tijdens de les) volgt een verplicht gesprek met de leerlingenbegeleider.
Wanneer het probleem zich blijft voordoen, zal de school contact opnemen met de ouders en het CLB. Indien nodig zul je verplicht worden tot het
volgen van therapie (zelf te bekostigen).
De politie zal ingeschakeld worden wanneer het druggebruik niet wordt
stopgezet.
Druggebruik geeft steeds aanleiding tot een tuchtdossier.

Wapens (vuurwapens, messen, sprays, …)
-

-

Er geldt een totaal verbod van elke vorm van wapendracht, wapenbezit
en/of wapenverhandeling op school of in de onmiddellijke omgeving van
de school. Bij vermoeden van wapenbezit wordt de politie op de hoogte
gesteld. Dit geeft steeds aanleiding tot een tuchtdossier.
Bescherm jezelf en kom elk vermoeden van wapenbezit melden op het
secretariaat of bij de leerlingenbegeleider.

Sanctieformulier
-

-

Omdat wij vanuit onze schoolvisie menselijke relaties en sociale omgang
zeer belangrijk vinden, geven wij op het rapport een beoordeling voor gedrag en houding. Op de klassenraad bespreken alle leerkrachten naast de
studievorderingen ook je gedrag.
Telkens er zich een feit voordoet dat aanleiding geeft tot een sanctie, vullen wij een sanctieformulier in dat je ouders ondertekenen.
Bij drie sanctieformulieren krijg je een extra sanctie. Dit is een ordemaatregel waartegen geen beroep kan aangetekend worden. Bij herhaling van feiten die indruisen tegen het ordereglement, kan een tuchtprocedure ingezet
worden.

Orde- en tuchtmaatregelen
A. ORDEMAATREGELEN
Deze worden genomen om de orde te bewaren:
Door ieder personeelslid:
-

de vermaning: mondeling of via nota in agenda
de straftaak: extra schriftelijke taak, wordt gemeld aan de ouders via een
nota in agenda of via een sanctieformulier
uitzonderlijk: de verwijdering van een leerling gedurende het lesuur indien
de leerling het lesgebeuren ernstig stoort.

Door de directeur of zijn afgevaardigde:
-

-

de schriftelijke blaam: na de derde blaam volgt er een tuchtmaatregel, deze
wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders
de strafstudie: wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders
de volgfiche: fiche die het gedrag van de leerling visualiseert. Doel: bijsturen van negatief gedrag.
het gedragscontract: er worden strikte richtlijnen gegeven over de wijze
waarop de leerling zich moet gedragen. Bij het niet opvolgen van deze
richtlijnen volgt er een tuchtmaatregel. Dit contract geldt voor één schooljaar en wordt door de ouders en de leerling ondertekend.
de preventieve schorsing: de directeur of zijn afgevaardigde kan een leerling voorlopig uit de school verwijderen als de gepleegde feiten in strijd zijn
met de schoolvisie of als deze het ordentelijke verloop van de lessen in gevaar kunnen brengen. Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt. De ouders worden hierover vooraf ingelicht. Na dit onderzoek
spreekt de directeur zich uit over de definitieve strafmaat.
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

B. TUCHTMAATREGELEN:
Als je gedrag een gevaar vormt voor het onderwijs- en vormingsgebeuren,
kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden. De tuchtmaatregel kan enkel
opgelegd worden door de directeur of zijn afgevaardigde. Je ouders worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
Dit zal het geval zijn als:
-

de ordemaatregelen tot niets geleid hebben
je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt
je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
-

tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken
een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen
een definitieve uitsluiting uit de school
In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende
maatregel enige tijd de toegang tot de school ontzegd worden. Je wordt
preventief geschorst.

Belangrijk: Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve
tegen de definitieve uitsluiting.

Werking klassenraad
-

-

Om je deskundig te begeleiden, komen je leerkrachten op geregelde tijdstippen in het schooljaar bijeen onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen samen de begeleidende klassenraad. Zij bespreken je
kennis en vaardigheden, je leerattitudes, je gedrag en je evolutie.
Op het einde van het schooljaar is er een delibererende klassenraad waarop
de leerkrachten en de directeur je op basis van je inzet en resultaten een
A-, B- of C- attest toekennen.

Andere afspraken
-

Voordat je het schooldomein betreedt, zet je je gsm uit en doe je je pet of
hoofddoek af.
Je kleedt je steeds gepast; de school is geen vakantieoord. Zichtbare piercings zijn niet toegelaten.
Eten en drinken doe je enkel tijdens de pauzes en beperk je tot de refter/
speelplaats, dus niet tijdens de lesuren, leswisselingen en niet in de klas of
in de gangen.
Afval, kauwgom en lege blikjes gooi je in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
In je eigen belang: hou de toiletten proper. Blijf er niet nodeloos rondhangen.
Je accepteert dat een leerkracht je aanraakt om je naar de speelplaats te
leiden en/of om tussen te komen bij een meningsverschil.

Nog vragen?
-

Je hebt vragen over een bepaald vak, dan kun je terecht bij je vakleraar.
Je hebt vragen over je klas, je klasgenoten, je rapport, een brief die je moet
laten ondertekenen door je ouders, dan kun je terecht bij je klassenleraar.
Je moet documenten laten invullen, je hebt een schoolattest nodig, je hebt
vragen bij de schoolrekening, dan kun je terecht op het leerlingensecretariaat.
Je hebt vragen over jezelf, je voelt je niet zo goed bij een aantal gebeurtenissen, je voelt je onzeker, je wordt gepest, dan kun je terecht bij de leerlingenbegeleider en op het leerlingensecretariaat.
Met je vragen kun je ook terecht bij de directeur. Je maakt best eerst een
afspraak, dan kan de directeur tijd voor jou uittrekken.

