LEEFREGELS
Waar mensen samenleven, worden afspraken gemaakt. Ook op het
GO! technisch atheneum Jette zijn duidelijke afspraken nodig om het
leren en samenleven mogelijk te maken en goed te laten verlopen. Het
GO! technisch atheneum Jette is een school die veel belang hecht aan
respect en beleefdheid van en voor haar leerlingen. Bovendien wenst
het GO! technisch atheneum 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 leefregels opgesteld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het 4-laden model. Wij geven als school de voorkeur aan een herstelgerichte
aanpak in de plaats van een louter sanctionerende benadering. Dit wil
zeggen dat de achtergrond van iedere leerling alsook de context van
het gepleegde feit een belangrijke rol spelen en dat sancties weloverwogen zijn.
Het volledige schoolreglement is in afgedrukte vorm te verkrijgen op
het schoolsecretariaat en in digitale vorm terug te vinden op de website van de school: www.tajette.be

Welke taal spreek ik op school?
- Je hebt gekozen voor een Nederlandstalige school. Tijdens lessen,
lesmomenten en leswissels 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.

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.

L
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- 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.
- Voor de eerste en tweede graad geldt dat je ongeacht het lessenrooster of ongeacht de afwezigheid van de leerkracht op school
aanwezig moet zijn van het 2e tot en met het 7e lesuur. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan de directie beslissen om vroeger
of later te beginnen.
- Voor de derde graad geldt dat je aanwezig moet zijn volgens het
lessenrooster. Bij afwezigheid van een leerkracht kan een verlengde middagpauze toegestaan worden. Dit wil zeggen dat je met de
toestemming van het secretariaat en een stempel, de school mag
verlaten het 4e en/of het 5e lesuur. Wanneer we misbruik constateren, kan deze gunst onmiddellijk ingetrokken worden.
- Leren en schoollopen kunnen om diverse redenen als lastig en
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 te 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. De school kan dan beslissen om je uit te schrijven.
- Problematische afwezigheden kunnen er ook toe leiden dat de overheid de schooltoelagen terugvordert.

En als ik te laat kom?
Lesuur 1
Lesuur 2
Voormiddagpauze
Lesuur 3
Lesuur 4
Middagpauze
Lesuur 5
Lesuur 6
Namiddagpauze
Lesuur 7
Lesuur 8
Lesuur 9
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8.15 - 9.05
9.05 - 9.55
9.55 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
12.40 - 13.30
13.30 - 14.20
14.20 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10
16.10 - 17.00

- 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
vervoersmaatschappij. 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. Indien je te
laat komt, kan je het hiertoe bestemde strookje in de agenda afgeven aan het secretariaat en volgt er geen sanctie.
- Indien je geen strookjes meer hebt en alsnog te laat op school aankomt, zal je dezelfde dag een lesuur moeten nablijven. Als je die dag
les hebt tot 17u, zal er een ander moment bepaald worden om na te
blijven, afhankelijk van je lessenrooster. Dit zal streng gecontroleerd
worden.
- Aanhoudend en problematisch te laat komen kan er toe leiden dat
de school de beslissing neemt om je uit te schrijven of je inschrijving
voor het volgend schooljaar te weigeren
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Ik ben ziek en ik kan niet naar school
komen. Wat Nu?
- Je ouders verwittigen telefonisch de school voor 8.30 uur en melden hoelang je afwezig zult zijn.
- Je afwezigheid moet je altijd schriftelijk bewijzen. Dit doe je meteen
bij je terugkomst op school.
- Voor afwezigheden van minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van je ouders. (maximum 4 keer per schooljaar ). In alle andere gevallen dien je een medisch attest in.
- Indien je stage hebt, verwittig je niet alleen de school, maar ook de
stageplaats. Om deze afwezigheid te wettigen, breng je een medisch attest binnen. Afwezigheid op stage kan niet gewettigd worden door een briefje van de ouders.
- Als je afwezig bent tijdens de examenperiode ben je verplicht een
medisch attest binnen te brengen om je afwezigheid te wettigen.
Dit attest dient uiterlijk de dag na afwezigheid te worden ingediend.
Ook dien je de ochtend van afwezigheid zelf de school hiervan op
de hoogte te brengen. Bij gewettigde afwezigheid wordt een inhaalexamen voorzien door de vakleerkracht. Bij ongewettigde afwezigheid volgt automatisch een 0. Deze 0 is op geen enkele wijze een
vorm van sanctioneren maar is uitsluitend een vertaling van het niet
niet-behalen van de gévalueerde leerplandoelstellingen;
- Zodra je genezen bent, moet je
• je agenda in orde brengen
• je schriften aanvullen
• de lessen die je miste instuderen en eventueel afspraken maken
met de leerkracht voor extra uitleg.
- 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.

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 eén duidelijke afspraak: je ouders vragen altijd
vooraf en schriftelijk toestemming aan de directeur.
- Afspraken met artsen, tandartsen, enz. maak je na de schooluren.
- Bij afwezigheid voor een evaluatiemoment krijg je een herkansing
op een moment bepaald door de leerkracht. Bij afwezigheid op
het inhaalmoment volgt een 0. Deze 0 is op geen enkele wijze een
vorm van sanctionering maar is uitsluitend een vertaling van het niet
behalen van de geëvalueerde leerplandoelstellingen.

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 en 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.
- Uitzonderingen:
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• Leerlingen van de 3de graad mogen verlengde middagpauze
nemen bij afwezigheid van hun leerkracht van het 4de en/of 5de
lesuur.
• Leerlingen van de derde graad mogen naar huis indien de leerkracht waarmee ze een hele namiddag les hebben afwezig is, mits
contacteren van de ouders.

En als ik ‘s middags te laat kom?
1 keer
2e keer
3e keer
4e keer
5e keer

begrip
Inleveren middagpas: 1 dag
Inleveren middagpas: 2 dagen
inleveren middagpas: 1 week
Inleveren middagpas: trimester

Wat breng ik mee naar school?
Je hebt alle dagen mee:
- je schoolagenda. Dit is een officieel document dat ervoor zorgt dat
ieder personeelslid in de school je kan identificeren. Indien je je
schoolagenda niet bij hebt of weigert af te geven, zal je hiervoor
gesanctioneerd worden.
- schrijfmateriaal
- alles wat je nodig hebt om de lessen van de dag goed te kunnen
volgen: handboeken, werkboeken, schriften, praktijkmateriaal, turngerief, 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.

ALGEMENE AFSPRAKEN
- Je kleedt je steeds gepast; de school is geen vakantieoord (geen
teenslippers, geen te korte truitjes, te korte rokjes,...). Voordat je het
schooldomein betreedt, doe je je hoofddeksel af.
- Je draagt geen kledij, tekens, symbolen.
• die niet in overeenstemming zijn met het democratisch en humanistisch gedachtengoed en met de principes vooropgezet in het
pedagogisch project van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
• die een inbreuk plegen op de goede zeden of provocatief zijn,
waarmee de leerlingen zichtbaar een religieuze of levensbeschouwelijke aanhorigheid of overtuiging uitdrukken of de indruk daartoe
wekken.
- Eten en drinken doe je enkel tijdens de pauzes en beperk je tot de
refter/speelplaats,. Je eet of drinkt dus niet tijdens de lesuren, leswisselingen en niet in de klas of in de gangen.
- Energiedranken zijn ten strengste verboden binnen het schooldomein, enkel water kan na toestemming van de leerkracht
- 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.
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Draag zorg voor je agenda!

Er is geen leraar in onze klas

- Je agenda is een studieplanner. Maak hier dan ook gebruik van:
noteer welke taken / toetsen je moet voorbereiden en wanneer je die
moet indienen.
- Je schoolagenda is altijd ordelijk ingeschreven.
- Wanneer je je schoolagenda verliest, zal je een nieuwe moeten kopen.
- Je bent steeds verplicht je agenda onmiddellijk aan te reiken als
je hierom wordt gevraagd. Zorg er voor dat je steeds je agenda bij
hebt.
- De agenda wordt wekelijks ondertekend door je ouders.
- Kijk ook alle dagen de digitale schoolagenda na. De leerkracht is
niet verplicht om alles in de digitale schoolagenda in te voeren (bijvoorbeeld wanneer het om een voorbereiding tegen volgende les
gaat). Nieuwe taken of toetsen die niet vermeld werden tijdens de
les kunnen na 17u niet meer worden opgegeven tegen de volgende
lesdag.

- Indien er geen leraar naar je lokaal komt, ga je meteen naar de studie en de klasverantwoordelijke meldt dit onmiddellijk op het leerlingensecretariaat. Daar zal men het nodige doen.

Op de speelplaats
- De speeltijd moet een ontspanningsmoment zijn voor iedere leerling.
- Je roept niet, trekt niet, duwt niet. Je laat anderen met rust.
- Bij het begin van de lesdag en na iedere pauze zijn er steeds 2 belsignalen. Na het 1ste belsignaal begeef je je naar je rij en wacht je op
je leerkracht. Wanneer het 2e belsignaal gaat, ben je stil en wacht je
op het teken van je leerkracht om je rustig naar het lokaal te begeven. Ook in de gangen blijft het stil.
- Indien je leerkracht afwezig is, blijf je rustig in je rij staan. Het secretariaat zal je naar de studie begeleiden.

Gsm, MP3, Ipod
- Zijn verboden tijdens de lesuren.
- Toegestaan tijdens de pauzes, enkel op de speelplaats en dus niet
in de gangen tijdens leswissels.
- 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 is verboden en 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 verlaat het leslokaal NOOIT zonder toelating.
- Je mag tijdens de les of leswissels niet naar het toilet. Je hebt hiervoor voldoende tijd tijdens de pauzes.
- Je mag, na akkoord van de leerkracht, water drinken tijdens de les,
behalve aan de computers.
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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.

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 GO! technisch
atheneum Jette.
- Wie toch gepest wordt, neemt daarom onmiddellijk contact op met
de klastitularis of leerlingenbegeleider. Samen zoeken we naar een
oplossing.
- Indien je pestgedrag wil melden dan kan dit anoniem door een mail
te sturen naar volgend e-mailadres: stoppestentajette@gmail.com
- Wie zelf leerlingen pest, zal gesanctioneerd worden met een ordemaatregel.

Diefstal
- Het GO! technisch atheneum 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
- Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol, roken en drugs is verboden op school.
- Als je betrapt wordt op het bezit of het gebruik van drugs, of als er
een vermoeden is, zal de school contact opnemen met je ouders en
met het CLB.
- Bij betrapt worden op dealen (geven en/of verkopen) schakelt de
school de politie in. Deze feiten geven altijd aanleiding tot een tuchtdossier.
- De politie kan op ieder moment een drugscontrole uitvoeren.

Wapens, messen, sprays, ...
- Er geldt een totaal verbod op elke vorm van 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.
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Sanctieformulier

b. Bewarende maatregel

- Omdat wij vanuit onze schoolvisie menselijke relaties en sociale
omgang zeer belangrijk vinden, geven wij op het SODA rapport een
beoordeling voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Op de klassenraad bespreken alle leerkrachten naast de studievorderingen
ook dit SODA rapport.
- Telkens er zich een feit voordoet dat aanleiding geeft tot een sanctie, vullen wij een sanctieformulier in dat je ouders ondertekenen.
- Wanneer een ernstig feit zich voordoet, zal er een herstelgericht gesprek plaatsvinden met de leerlingenbegeleiding. Samen zullen we
proberen om tot een gepaste oplossing te komen.

- 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. De ouders worden meteen
op de hoogte gebracht. 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. Deze bewarende maatregel geldt maximaal 10 opeenvolgende lesdagen en kan eenmalig met 10 opeenvolgende lesdagen
verlengd worden indien nodig voor het tuchtonderzoek.
Tegen deze maatregel is geen beroep mogelijk.

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 de vorderingen die je maakt.
- 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. Naast de beoordeling
via het SODA-attest worden ook je vakgebonden attitudes besproken.

Orde- en tuchtmaatregelen
a. Ordemaatregelen
Deze worden genomen om de orde te bewaren:
Door ieder personeelslid:
- de waarschuwing: gebeurt mondeling.
- de nota: wanneer dezelfde feiten zich blijven voordoen, volgt er een
nota in de agenda.
- het sanctieformulier: bij ernstige feiten kan een sanctieformulier gegeven worden gekoppeld aan een straftaak (zie 4-laden model)
- Tijdelijke verwijdering uit de les/studie, indien de leerling het lesgebeuren ernstig stoort. Dit kan tot het einde van de les/studie voor
maximum één lesdag, eventueel herhaald maar niet aansluitend.
Ondertussen krijg je een taak zodat je niet achterop raakt. Dit wordt
de ouders via nota in de agenda gemeld.
Door de directeur of zijn afgevaardigde / op advies van de klassenraad:
- de volgfiche: a.d.h.v. van maximum 3 aandachtspunten trachten wij
het gedrag van de leerling bij te sturen; het resultaat wordt door de
leerkrachten in de fiche genoteerd. Dit wordt de ouders telefonisch
en/of schriftelijk gemeld. De volgfiche loopt voor 3 weken, maar kan
verlengd worden.
- de strafstudie: je moet de strafstudie buiten de lesuren uitzitten, dit
wordt je ouders schriftelijk meegedeeld.
- het gedragscontract: er worden strikte richtlijnen gegeven over de
wijze waarop de leerling zich moet gedragen. Bij het niet opvolgen
van deze richtlijnen wordt de tuchtprocedure ingezet. Dit contract
wordt door de ouders en de leerling ondertekend. Het contract
wordt gedurende het schooljaar tijdens elke klassenraad geévalueerd.
Tegen deze maatregelen is geen beroep mogelijk.
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c. 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:
- Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van
een lesdag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende lesdagen. Dit wordt de ouders telefonisch en schriftelijk meegedeeld.
- Een definitieve uitsluiting uit de school ; de directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de
klassenraad, waarin ook het CLB is vertegenwoordigd. Dit wordt de
ouders per aangetekend schrijven meegedeeld.
In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende
maatregel enige tijd de toegang tot de school ontzegd worden.
Alleen tegen de definitieve uitsluiting kan bij een beroepscommissie in
beroep worden gegaan. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
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,
dan kun je terecht op het leerlingensecretariaat.
- Je hebt vragen bij de schoolrekening, dan kan je terecht bij de TAC
- 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.
Het volledige schoolreglement is in afgedrukte vorm te verkrijgen op
het schoolsecretariaat en in digitale vorm terug te vinden op de website van de school: www.tajette.be
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AFSPRAKEN
ROND EEN
UUR STUDIE

S

1e - 2e & 3e graad

De studie heeft normaal plaats in de refter.

1e + 2e graad

Je gaat na het belsignaal in de rij staan.
Je wacht buiten in de rij tot de studiemeester je komt halen.

3e graad
Je gaat na het belsignaal naar de refter.
Je blijft in stilte tegen de muur staan tot de studiemeester je een vaste
plaats heeft gegeven.

Je blijft aan je vaste plaats rechtstaan. Pas wanneer de studiemeester
iedereen een plaats heeft toegewezen ga je zitten.
Je legt je agenda voor je op tafel bij het begin van de studie.
Indien je een volgfiche hebt, geef je deze ook aan het begin van de
studie af.
De studie verloopt stil en ordelijk.
-

Je doet je jas uit
Je eet niet tijdens de studie
Je mag water drinken (mits toestemming van de toezichter)
Als je iets te vragen hebt, steek je je hand op.
Je gedraagt je op een respectvolle manier ten opzichte van je medeleerlingen en toezichters
- Je maakt de opgegeven taken
- Je verlaat de refter niet voor het belsignaal

Na het belsignaal zet je je stoel netjes onder tafel.
TIPS om je zinvol bezig te houden:
- Je agenda aanvullen
- Je huistaken maken
- Je les instuderen
- Je notities aanvullen
- Een boek, tijdschrift of strip lezen
- Een opgegeven taak maken
GSM-gebruik (geen foto’s, niet filmen) mits toelating van studiemeester.
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