Ukkel, 5 januari 2017

Verhogen slaagkansen - regeling telaatkomsten en afwezigheden e.a.

Beste leerlingen
Beste ouder(s), voogd, leerplichtverantwoordelijke

Eerst en vooral mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
We hopen dat jullie dit schooljaar goed kunnen slagen. Daarom vinden we het heel belangrijk dat alle
leerlingen de lessen zoveel mogelijk bijwonen, zodat iedereen een zo groot mogelijke kans krijgt om
dit schooljaar goed te beëindigen.
Met dit doel hebben we de regels rond telaatkomsten en rond ongewettigde afwezigheden wat
aangepast. Hieronder vinden jullie de nieuwe stappenplannen die vanaf nu gevolgd zullen worden:
Stappenplan bij ongewettigde afwezigheden
•
•

1e en 2e B-code:
vanaf 3e B-code:

strafstudie op woensdagnamiddag
uitsluiting

Stappenplan bij TELAATKOMSTEN
•
•
•

4 x TL:
nog eens 4 x TL:
nog eens 2 x TL:

Wie niet komt opdagen
• bij 1u nablijven
• bij strafstudie
• 2x niet komen

Per DW-periode

Per DW-periode

1 lesuur nablijven, met opgelegde taak
strafstudie op woensdagnamiddag
uitsluiting

=> 2x nablijven
=> 2x strafstudie woe nm
=> uitsluiting

We zullen natuurlijk wel rekening houden met onvoorziene omstandigheden, zoals een plotse staking
van het openbaar vervoer.
Voor de leerlingen die op tijd zijn en niet ongewettigd afwezig zijn, verandert er dus niets.
Ik wil jullie er ook nog aan herinneren dat je de school voor 8u10 dient te verwittigen wanneer je te
laat of afwezig zal zijn en dat je je afwezigheid moet wettigen zodra je terug op school komt.
Indien je je ziekte-/doktersbriefje niet binnen de vijf dagen binnenbrengt op het secretariaat zal je
afwezigheid ongewettigd zijn.

Zoals wel vaker bij een nieuw jaar zullen er nog enkele veranderingen bijkomen.
Voor de leerlingen die vroeg op school zijn: tussen 7u30 en 7u50 ga je naar de mediatheek, i.p.v. naar
de koude speelplaats.
Uiteraard wordt er ook niet in de gangen of op de speelplaats rondgehangen wanneer je leerkracht
afwezig is en je studie hebt. Je gaat dan gewoon naar de mediatheek (dit verandert dus niet).

De broodjes kunnen ’s middags voortaan afgehaald worden in de refter van de Middenschool.

Omwille van de veiligheid zal het poortje aan de sporthal het grootste deel van de dag gesloten zijn.
Vanaf 9u10 tot 12u25 en vanaf 13u25 tot 15u zal het poortje toe zijn.

Moesten jullie zelf nog ideeën hebben die mee kunnen helpen de slaagkansen en/of het welzijn van
iedereen te verhogen, dan verneem ik die uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten
Anke Crauwels
Verv. wnd. directeur

