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Huisregels
Atheneum GO! Geel 

Roken op school
Je mag niet roken op het hele
schooldomein. 
Word je betrapt door een
medewerker van de school, dan
krijg je een strafstudie.

Te laat op school Te laat in de les
Als je te laat bent voor het eerste
lesuur van je lesdag, dan blijf je
daarvoor dezelfde dag een
uur na. 

Je gaat langs het onthaal voor
je naar het leslokaal gaat.
Het bewijsje van de
onthaalmedewerker geef je af
aan de leerkracht.
Je blijft dezelfde dag na.
Je ouders een krijgen bericht
via Smartschool.
Dit geldt uiteraard niet bij het
te laat komen door het
openbaar vervoer. Let wel dat
dit bij een vermoeden van
misbruik nagevraagd wordt bij
De Lijn/NMBS.

Als je te laat bent in de les zonder
geldige reden, dan blijf je daarvoor
dezelfde dag een uur na en riskeer je
een strafstudie voor spijbelen.

Je gaat onmiddellijk naar het
leslokaal.
De leerkracht verwittigt de
onthaalmedewerker.
Je blijft dezelfde dag na.
10’ te laat in de les zonder geldige
reden staat gelijk aan spijbelen,
en dus aan een strafstudie.
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Gangen
Tijdens de pauzes hang je niet
rond in de gangen. Een paar
minuten voor de start van de les
kan je je spullen ophalen in je
locker en naar het lokaal gaan.

Goeie afspraken maken goeie vrienden
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Middagpasje
Leerlingen 1e en 2e graad
blijven tijdens de
middagpauze op school, tenzij
ze een middagpasje hebben.
Leerlingen 3e graad mogen
tijdens de middagpauze naar
buiten indien hun ouders daar
toestemming voor geven.
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Middagpauze
Tijdens de middagpauze blijf
je op de speelplaats aan het
hoofdgebouw.
Eten doe je buiten op de
speelplaats of in de
cafetaria, NIET in de
overdekte.
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Gsm
In de klas mag je slechts na
uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht een gsm of digitaal toestel
gebruiken. 
Op de speelplaats en in de
cafetaria mag je je gsm gebruiken
zolang de je anderen niet stoort of
opnames maakt zonder hun
toestemming. 
Als de leerkracht misbruik in de klas
en/of op het schooldomein vaststelt,
kan hij/zij een ordemaatregel
nemen, bv. je opdragen om je gsm
te overhandigen tot op het einde van
de les of een dagdeel of je tijdelijk 
verwijderen uit de les.8

Sorteer je afval
We houden van een nette school,
dus gooi je afval IN de vuilbak.
We sorteren op school PMD en
plastic (blauwe vuilbakken),
papier en karton (gele
vuilbakken) en restafval (grijze
vuilbakken).
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Het volledige schoolreglement kan je vinden op onze website www.gogeel.be
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Respect voor
elkaar 10

Strafstudie
Soms moeten we streng
zijn. Voor spijbelen, roken op
het schoolterrein en veelvuldig
te laat komen zonder geldige
reden krijg je een strafstudie.

Op onze school is plaats voor
iedereen die respect heeft voor
de ander. Dat houdt ook in dat je
respect hebt voor de ander zijn
spullen, en voor de gebouwen en
het materiaal van de school.

Bedankt !

http://www.teleblok.be/

