
 

 
 

Leefregels 

Als je één van onderstaande leefregels overtreedt, kan jou de toegang tot de les  

geweigerd worden. In geval van betwisting zorgt de attitudecoach of de directie voor 

uitsluitsel. 

 

Respect voor medeleerlingen en schoolpersoneel 

1. Iedereen heeft het recht om zich goed te voelen in onze school. Er wordt 

actie ondernomen tegen elke vorm van discriminatie. 

2. PIVA is een veilige haven voor iedereen. Pesten en vijandig gedrag tegenover 

anderen tolereren we niet. We treden op tegen elke vorm van pestgedrag (fysieke 

en verbale agressie, materiële schade, bedreiging, afpersing, uitsluiting van de 

groep, cyberpesten,…). Omdat leerlingen vaak beter op de hoogte zijn van 

pestgedrag dan leerkrachten, hebben zij een bijzondere verantwoordelijkheid bij 

het signaleren ervan. Dat kan bij voorkeur gebeuren bij je pestaanspreekpunt. Ook 

van de ouders verwachten we dat ze ons tijdig verwittigen als ze op de hoogte zijn 

van een pestproblematiek.  

3. Verbaal en fysiek geweld door leerlingen of ouders tegenover eender welk 

personeelslid van de school tolereren we niet. 

4. Een bewezen diefstal zal steeds gesanctioneerd worden. 

5. Bij conflicten of normovertredingen zetten we steeds in op herstel. Als herstel 

niet mogelijk is treden we kordaat en rechtvaardig op.  

6. Provocerende en racistische slogans of tekens zijn nergens toegelaten. 

7. Om de communicatie in de school correct te laten verlopen, vragen wij van 

iedereen een respectvol taalgebruik. De voertaal op school is Nederlands.  

 

Voorkomen  

8. Leerlingen dienen steeds gekleed te gaan in het schooluniform. Ook op weg 

van en naar de school wordt het uniform gedragen. Leerlingen komen niet 

naar school in hun praktijkuniform. 

9. Hoofdeksel en kappen van truien worden niet binnen de schoolmuren 

gedragen. 

 

 

 

Welzijn, veiligheid en gezondheid 



 

 

10. Roken op school of in de onmiddellijke nabijheid van de school is voor 

iedereen verboden. Dit geldt ook voor de -sigaret of sishapen. 

11. Het gebruik van alcohol en andere drugs is verboden, zowel in de aanloop van 

de schooltijd als op school en tijdens de middagpauzes.  Een uitgebreide 

reglementering met opvolging en sancties kan u nalezen op Smartschool. 

12. Leerlingen dragen tijdens de praktijklessen de kledij en persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals die voorgeschreven staan in het 

praktijkreglement. 

13. Elke leerling moet bij de bereiding van voeding de smaak evalueren en 

bijsturen. Om dit te doen moet de leerling proeven. Indien een jongere een 

ingrediënt omwille van religieuze redenen niet mag eten, kan eventueel het 

voedsel discreet uit de mond genomen worden. 

 

Praktische afspraken 

14. Als je te laat komt, moet je je aanmelden aan het onthaal. Om de lessen niet 

te storen gaan de leerlingen pas het volgend lesuur naar de klas. Bij 

herhaaldelijk te laat komen zal een sanctie worden opgelegd. 

15. Een studie-uur is een normaal lesuur, ook wanneer de studie in de refter of in 

de aula plaatsvindt. Bijgevolg gelden tijdens dit uur alle afspraken in verband 

met eten, drinken, enzovoorts. Gsm-gebruik tijdens studie-uren mag, na 

toestemming van de begeleidende leerkracht en enkel als er geen 

vervangtaken voorzien zijn. Anderen mogen hier geen van ondervinden. 

16. We dragen actief zorg voor de lokalen, hun uitrusting, de leermiddelen en de 

leerboeken. Beschadigingen aan materialen of verwondingen aan personen 

als gevolg van onvoorzichtigheid of gebrek aan respect, moeten worden 

vergoed. 

17. Spuwen is onbeleefd en dus tolereren we dit niet in de school en in de 

schoolomgeving. 

18. Zorg voor een degelijke tas waarin je je boeken en je persoonlijke 

lesbenodigdheden kan vervoeren. 

19. Je communicatieboekje heb je dagelijks bij. Dit is een belangrijk document.  

20. Tijdens de pauzes begeven de leerlingen zich naar een van de speelplaatsen of 

naar de aula, de gangen dienen enkel om je te verplaatsen. Bij het tweede 

belsignaal staan alle leerlingen in de rij. 

21. We verwachten dat je Smartschool dagelijks raadpleegt. Als je thuis 

Smartschool niet kan gebruiken, kan je op school terecht in het Open 

Leercentrum (OLC).  

22. De school eist het respecteren van de algemene netiquette-regels.  



 

23. Wat je op school niet strikt nodig hebt, breng je er ook niet mee naartoe. Je 

gsm-toestel mag je enkel gebruiken buiten de lestijden  én op de 

speelplaatsen. Dit geldt ook voor smartwatches. In de klaslokalen staat je 

toestel uit en berg je het weg. Leerlingen mogen alleen telefoneren, sms’en en 

internet gebruiken. Er wordt nooit muziek  afgespeeld of beluisterd. Bij 

misbruik wordt je gsm in beslag genomen en volgens de wettelijke bepalingen 

in bewaring gehouden. Er zal ook een sanctie volgen. Je gsm breng je op eigen 

risico mee. De school registreert diefstal en defect, maar zal niet systematisch 

zoekacties ondernemen. 

24.  Op het schooldomein mogen leerlingen geen foto- en beeldmateriaal 

verzamelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.  

25. Eten en drinken doe je uitsluitend op de daarvoor bestemde plaats (refter of 

speelplaats). Je eet niet in de leslokalen, in de gangen of tijdens de lestijden. 

Tijdens de lesuren mag enkel water gedronken worden na toestemming van 

de betrokken leerkracht.  

26. Afval sorteren doe je op de juiste plaats. Het creëren van zwerfvuil in en rond 

de school zal gesanctioneerd worden.  

27. (Brom)fietsen plaats je in de (brom)fietsenstalling en doe je op slot. Elke 

leerling gaat te voet met brommer/fiets aan de hand van de poort tot aan de 

fietsenstalling. Diefstal of beschadiging wordt geregistreerd. De school zal niet 

systematisch zoekacties ondernemen en de school kan niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

28. Onderweg en in de schoolbuurt gedraag je je beleefd en respecteer je de 

verkeersregels. Blijf niet hangen in de schoolomgeving en wees ten laatste 5 

minuten vóór het belsignaal op school aanwezig. 

 

 

 

 

Voor het volledige schoolreglement en bijhorende reglementen verwijzen we 

u graag door naar de website: www.piva.be of op Smartschool. We vragen u 

om dit volledig door te nemen en hieronder te tekenen voor kennisname en 

akkoord met dit schoolreglement en de bijkomende reglementen. 

 

 

Datum 

 

Handtekening leerling    Handtekening ouder/voogd 

 

http://www.piva.be/

