Geachte ouders,
Betreft: Schoolreglement p24-27, 9. Orde- en tuchtmaatregelen, verdieping.
Gezien de tijden snel veranderen en we geconfronteerd worden met andere culturen
en opvoedingstradities, zijn we genoodzaakt de voor ons logische maatregelen aan u
duidelijk te maken.
Graag informeren wij u over het nieuwe tuchtbeleid dat in voege gaat vanaf maandag
15 februari 2016 en werd goedgekeurd door de schoolraad op 2 februari 2016.


Fase 1:
Wanneer een leerling zich niet aan de klas- of schoolafspraken houdt, wordt er een
straf opgelegd die te maken heeft met de leerstof van het desbetreffende leerjaar
(woordpakket oefenen, herhalingsoefeningen maken, leerstof inoefenen, …). Deze
straf wordt gemaakt bij een zorgcoördinator of directeur tijdens een pauze. Uw
kind brengt een fiche mee waarop u deze informatie kan terugvinden. U signeert
deze fiche en geeft deze de volgende dag terug mee met uw kind.



Fase 2:
In het geval van verbale agressie, fysieke agressie of vandalisme, kan in overleg
met de directeur en zorgcoördinator een strafstudie opgelegd worden.
Na drie straffen in fase 1, volgt er automatisch een strafstudie.
Voorafgaand aan de strafstudie wordt u telefonisch en schriftelijk ingelicht en
zullen afspraken worden gemaakt over afhaling van uw kind.
Deze verplichte strafstudie zal doorgaan op de daaropvolgende woensdagmiddag
en dit telkens van 12u40 tot 13u40. Tussen 12u20 en 12u40 eten ze hun picknick
op en krijgen de mogelijkheid om even te ontspannen. Nadien start de strafstudie
onder begeleiding van een leerkracht of zorgcoördinator.
Tijdens deze strafstudie wordt eveneens een straf opgelegd die te maken heeft met
de leerstof van het desbetreffende leerjaar. Het is niet toegelaten om lessen en
huiswerk voor te bereiden tijdens deze strafstudie.



Fase 3:
In het geval er reeds driemaal een strafstudie werd opgelegd, wordt er overgegaan
tot een tijdelijke schorsing. De leerling wordt de toegang tot de lessen ontzegd voor
een vooraf bepaald aantal dagen. Tijdens deze schorsing is aanwezigheid op school
vereist en wordt van de leerling verwacht dat de klasleerstof zelfstandig verwerkt
wordt.



Fase 4:
In het geval bovenstaand begeleidingstraject ontoereikend blijkt, kan in overleg
met de klassenraad overgegaan worden tot definitieve uitsluiting.

Indien noodzakelijk behoudt de school in elke fase het recht om over te gaan tot een
zwaardere sanctie.
Wij rekenen op uw medewerking!
Het schoolbestuur, de schoolraad, de directeur, het personeel.

