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START VAN DE SCHOOL  

 

Zorg dat je steeds op tijd op de speelplaats bent. 

Voor het eerste lesuur om 08.27 uur 

Voor het tweede lesuur om 09.15 uur 

 

 

 

 

 

 

Begeef je bij het eerste belsignaal naar de juiste rij 

Ga bij het tweede belsignaal met je leerkracht en de volledige 
rij naar de klas. Sta je niet op tijd in de rij dan zal je 
geregistreerd worden als afwezig. 
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LESSENROOSTER 

Eerste graad A & B + tweede en derde graad TSO / KSO 

08.30 – 09.20 uur Eerste lesuur 

09.20 – 10.10 uur Tweede lesuur 

Pauze - Speelplaats 

10.20 – 11.10 uur Derde lesuur 

11.10 – 12.00 uur Vierde lesuur 

12.00 – 12.50 uur Vijfde lesuur 

Middagpauze – Refter & speelplaats 

13.40 – 14.30 uur Zesde lesuur 

Pauze - Speelplaats 

14.40 – 15.30 uur Zevende lesuur 

15.30 – 16.20 Achtste lesuur 
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LESSENROOSTER 

Tweede en derde graad BSO 

08.30 – 09.20 uur Eerste lesuur 

09.20 – 10.10 uur Tweede lesuur 

Pauze - Speelplaats 

10.20 – 11.10 uur Derde lesuur 

11.10 – 12.00 uur Vierde lesuur 

Middagpauze – Refter & speelplaats  

12.50 – 13.40 uur Vijfde lesuur 

13.40 – 14.30 uur Zesde lesuur 

Pauze - Speelplaats 

14.40 – 15.30 uur Zevende lesuur 

15.30 – 16.20 Achtste lesuur 
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TE LAAT? 

 

 

Ben je ’s morgens te laat? 

Je krijgt hiervoor een melding in je leerlingendossier en je kan pas vanaf 
het tweede lesuur deelnemen aan de lessen. 

Ben je meer dan een uur te laat dan zal je meteen als problematisch 
afwezig geregistreerd worden. Bij herhaling kan dit zware problemen 
opleveren. 

 

Meermaals te laat? 

Wanneer je 5x te laat bent krijg je een ordemaatregel 

Bij veelvuldig te laat komen zal de strafmaat bepaald worden door de 
directeur of de adjunct directeur. 

Daarna volgt een gesprek met je ouders. Het is tenslotte ook de 
verantwoordelijkheid van je ouders om te zorgen dat je op tijd op school 
bent. 
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BEN JE ZIEK? 

 

 

Verwittig de school 

Laat tijdig en voor de aanvang van de lessen weten aan de school dat je 
één of meer dagen niet aanwezig zal zijn. 

 

Geldig attest 

Zorg dat je bij terugkomst een geldig attest kan afgeven. Dit kan een 
doktersbriefje zijn of één van de attesten uit je agenda. 

 

Niet deelnemen aan LO? 

Kan je door omstandigheden niet deelnemen aan de lessen LO dan heb 
je altijd een medisch attest nodig. 
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IS JE LEERKRACHT ZIEK? 

 

Check de vervangingsroosters 

Neem een kijkje op Smartschool of op de TV in de gang van de school om 
altijd de laatste info rond ziekte te weten. Hier kan je ook vinden waar en 
van wie je vervanging krijgt. 

 

Na de pauze? 

Een leerkracht zal je ophalen en naar de juiste klaslokalen brengen. 
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VERBODEN OP SCHOOL 

 
Op school en tijdens de lessen is het verboden 

Te bellen of te surfen. Gebruik van je telefoon wordt enkel 
toegelaten bij speciale omstandigheden of wanneer je 
toestemming gekregen hebt. 

Foto’s te maken of te filmen. Enkel bij toestemming of voor 
bepaalde lessen kan je toestemming krijgen om beeldmateriaal 
te maken.  

Een hoofddeksel te dragen of je gezicht te bedekken. Met 
uitzondering van mondmaskers of beschermingsmiddelen 
tijdens de praktijklessen. 

 
Op school en in de omgeving van de school zijn volgende zaken strikt 
verboden en strafbaar 

    

  

Wapens of 
scherpe 

voorwerpen 

Roken Soft- en 
harddrugs 

Bezit of gebruik 
van alcohol 
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DEZE ITEMS HEB JE ALTIJD BIJ 

 

 

 
Je boekentas of een rugzak 
Een handtas telt niet! 

 

 

 
Papier en een pen om mee te schrijven 

 

 

 
Je handboeken en/of werkboeken 

 

 

 
Werkkledij voor tijdens de praktijklessen 

 

 
Sportkledij voor als je sportlessen hebt 
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IS HET ECHT HEEL DRINGEND? 

 

 

Wil je graag buiten de voorziene pauzes naar het toilet dan zal je altijd 
toestemming moeten vragen aan je leerkracht. 

Heb je die toestemming gekregen dan kan je bij het leerlingensecretariaat 
de toiletsleutel vragen. 
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EVALUATIES & BELANGRIJKE DOCUMENTEN 

 

Op Campus De Brug evalueren we anders dan andere scholen. Je hebt 
hier geen examens maar wel meerdere grote toetsen tijdens het 
schooljaar. 

De bedoeling is dat je al je competenties bereikt 

 

 

Laat deze documenten steeds tekenen door je ouders 

- Je rapporten 

- Brieven voor je ouders 

- De erecode voor leerlingen met optie sport 
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PAUZEMOMENTEN 

 

Ga zo snel mogelijk naar de speelplaats via de dichtstbijzijnde traphal. 

Er wordt niet in het schoolgebouw rondgehangen of rondgelopen tijdens de 
pauzes 

Wegens het gezondheidsbeleid op onze school zijn alle gesuikerde 
dranken, fastfood en snoep verboden. 
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SMARTSCHOOL 

 

Smartschool is een digitaal platform voor jezelf en je ouders 

Je krijgt een account voor je beide ouders en ook één voor jezelf. 

Het is belangrijk dat je Smartschool regelmatig controleert want: 

- Je kan er up-to-date lessenroosters vinden 
- Je kan er je agenda invullen 

- Je kan er berichten sturen met leerkrachten over de lessen 

- Je kan er je punten en rapporten bekijken 

- Je kan er je huistaken uploaden en bekijken 

- Er staat een hele hoop interessante info op 

- … 

  

Je kan ook zeker de handige app van smartschool 
downloaden op je Smartphone. 

 

De Smartschool link van onze school is: 

https://ktav-sgr10.smartschool.be 
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SODA+

 

Onze school mag SODA+ certificaten uitreiken. Met zo’n attest kan je 

makkelijker werk vinden en heb je een sterk document in handen om te 

bewijzen dat je goed scoort op volgende punten: 

- Stiptheid 

- Orde 

- Discipline 

- Attitude 

Je leert alles over soda via dit filmpje: 

https://sodaplus.be/nl-be/leerlingen/info/hoe-soda-attest-behalen 
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LET OP JE TAAL 

 

Bij ons op school let je op je taal. Racistische, seksistische of extreme 

uitspraken worden niet getolereerd. We treden kordaat op tegen elke vorm 
van pestgedrag of discriminatie. 

Ben je getuige van pestgedrag of grensoverschrijdende situaties contacteer 

dan zo snel mogelijk je vertrouwensleerkracht of leerlingbegeleider. 

 

Ook belangrijk… 

We praten op Campus De Brug allemaal NEDERLANDS  
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Veel succes met de start van je schooljaar en aarzel niet om je leerkracht 

aan te spreken mocht je nog ergens vragen of opmerkingen over hebben. 

 

 

 

 


