Met dit ‘ABC van het VTI’ maken we het schoolreglement voor jou eenvoudiger met
steekwoorden die alfabetisch geordende afspraken en leefregels verduidelijken.
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Afwezig

Afval

Alcohol

Beleefdheid

Belsignaal

Betaalkaart

Christelijk

Communicatieschrift

Een afwezigheid wordt zo snel mogelijk (vóór 8.45 u.) door de ouder(s) gemeld
aan de school (051 20 02 88).
Een voorziene afwezigheid of de toestemming daarvoor, wordt vooraf met de
jaarverantwoordelijke besproken.
• Elke afwezigheid wordt schriftelijk bevestigd, ook die van korte duur (bv. 1 of
meer lessen)
• Vier keer per schooljaar kunnen je ouders (of de meerderjarige leerling) een
afwezigheidsbriefje schrijven van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen.
In het communicatieschrift vind je hiervoor speciaal voorgedrukte strookjes. Ze
geven je NIET automatisch het recht om 4 keer per schooljaar afwezig te zijn.
Stipte aanwezigheid getuigt van een positieve houding. Ongewettigde
afwezigheid wordt opgevolgd en maatregelen worden genomen.
• Doktersbriefjes en andere afwezigheidsbewijzen geef je af aan je
jaarverantwoordelijke op de eerste dag dat je terug aanwezig bent.
Gebeurt dat niet binnen de 5 schooldagen, dan word je als ongewettigd
afwezig beschouwd en volgt een sanctie. Briefje vergeten?
Kan gebeuren, maar MELD het direct en spreek af met de
jaarverantwoordelijke. Zal je om medische reden 10 of meer dagen na elkaar
afwezig zijn, dan wordt het doktersattest direct op school bezorgd.
Zowel op de speelplaats als in de klas wordt afval gesorteerd en in de juiste
vuilnisbakken gegooid. Via een beurtrolsysteem wordt de speelplaats door
leerlingen na een pauze opgeruimd.
Alcoholische dranken zijn uiteraard niet toegelaten op onze school.
Alcoholmisbruik wordt gesanctioneerd. Je ouders worden op de hoogte gebracht
en een gepaste maatregel volgt.
Wees altijd beleefd en neem een net, stijlvol voorkomen aan. Klop steeds
vooraleer je ergens binnengaat. Neem altijd je pet of muts af wanneer je ergens
binnengaat (gebouw, klaslokaal, restaurant …).
Spreek algemeen Nederlands met het personeel.
Bij het eerste belsignaal ’s ochtends, ’s middags en na elke onderbreking ga je
onmiddellijk in de rij van je klas staan. Bij het tweede belsignaal na een pauze
start het lesuur.
Deze kaart is het betalingsmiddel op onze school en kan gebruikt worden in het
restaurant, de mediatheek en het magazijn. Deze kaart kan je gedurende je
volledige loopbaan in het VTI gebruiken en hoeft niet jaarlijks vernieuwd te
worden. Enkel bij verlies wordt een nieuwe kaart aangemaakt en wordt €3
aangerekend.
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de
katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van
welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke
dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding
en vorming die de school hun kinderen verstrekt..
Jouw communicatieschrift heb je elke dag bij je. Naast je lesrooster, vind je er de
jaarkalender, de attitudebladen en ruimte voorzien voor toelatingen en
communicatie of bemerkingen van de leerkracht of leerlingenbegeleiding.
Achteraan vind je de afwezigheidsbriefjes die je (enkel) gebruikt om een
afwezigheid wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen te wettigen.
De attitudepagina’s worden wekelijks getekend door je ouder(s).

Vrij Technisch Instituut Roeselare, Leenstraat 32, 8800 Roeselare 051 20 02 88 www.vtiroeselare.be
Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare www.sint-michiel.be

Dagindeling

Drugbeleid

EHBO

Energie

Evaluatie

Fietsen
Bromfietsen

Fraude

pauze
1 08.25 uur – 09.15 uur
2 09.15 uur – 10.05 uur
10.05 uur – 10.15 uur
3 10.20 uur – 11.10 uur
4 11.10 uur – 12.00 uur
middagpauze van 12.00 u. tot 13.05 u.
5 13.10 uur – 14.00 uur
6 14.00 uur – 14.50 uur
14.50 uur – 15.00 uur
7 15.05 uur – 15.55 uur
8 15.55 uur – 16.45 uur
Van dit algemeen rooster wordt in enkele studierichtingen afgeweken.
De poorten van fiets- en bromfietsstalling gaan dicht om 08.15 u. en 13.00 u. Wie
om 08.20 u. en 13.05 u. niet op school binnen is, is TE LAAT op school.
Ons drugbeleid wil preventief begeleiden en bewustmaken.
Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder-invloed-zijn en het
verhandelen van drugs strikt verboden. Drugs ‘in bewaring’ hebben, wordt
gelijkgesteld aan ‘in bezit’ hebben. Wie dealt, wordt definitief geschorst.
• Word je in de loop van de dag ziek, dan kan je terecht in het EHBO-lokaal aan
het onthaal. De EHBO-verantwoordelijke beslist samen met de
jaarverantwoordelijke of je de toelating krijgt om naar huis te gaan.
We nemen telefonisch contact op met je ouders.
Verlaat je zonder toestemming de school, dan ben je ongewettigd afwezig en
krijg je een sanctie.
• Als je eigen medicatie moet innemen, kan dit onder begeleiding in het
EHBO-lokaal.
• Alle gevonden, achtergebleven voorwerpen op school vind je in het
EHBO-lokaal.
Wees energievriendelijk door lichten niet onnodig te laten branden, door
elektrische apparaten uit te schakelen (niet op standby), door deuren dicht te
houden en te melden als het in een lokaal te warm (of te koud) is. Waterkranen
worden na gebruik goed gesloten.
Al word je bij de planning van taken en overhoring betrokken, toch kan de leraar
onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal
ondervragen. Wees dus altijd voorbereid!
Luister naar de feedback en de bijsturing van jouw leerkracht.
Als je, om welke reden dan ook, aan een stage, evaluatiebeurt, oefening of
persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te
maken. Opdat je het inhalen van taken in optimale omstandigheden zou kunnen
doen, kan de leraar beslissen om deze taak na schooltijd in te halen. Dit wordt
aan je ouders meegedeeld. Ongewettigd afwezig betekent een nul.
De leerkracht kan wel vragen om deze evaluatie in te halen, maar je krijgt er geen
punten voor.
De (brom)fiets plaats je op de voorziene plaats op school. Fietsen of bromfietsen
op straat parkeren, mag niet. Elke (brom)fietser doet zijn voertuig op slot. De
school kan nooit direct aansprakelijk zijn voor schade of diefstal maar zal de
moeite doen om dit te voorkomen en te onderzoeken. Je meldt elke vorm van
vandalisme aan je jaarverantwoordelijke.
Fraude bij het gebruik van de leerlingenpas, bij doktersbriefjes, ... wordt bestraft.
Ook fraude bij gespreide evaluatie, proefwerk en andere evaluatievormen wordt
gesanctioneerd. (zie procedure in het schoolreglement).

Vrij Technisch Instituut Roeselare, Leenstraat 32, 8800 Roeselare 051 20 02 88 www.vtiroeselare.be
Scholengroep Sint-Michiel vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare www.sint-michiel.be

Geld

Gezondheidsbeleid

gsm e.a.

ICT

Handel

Haartooi
Huiswerkklas

Jaarverantwoordelijke

Klasleraar

Kledij

Leerlingen
begeleiding

Kosten i.v.m. de schoolgebonden activiteiten worden in principe opgenomen in de
individuele rekening die je ouders op gestelde tijdstippen ontvangen. Breng dus
niet te veel geld mee naar school.
Laat geld of waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter.
We willen oog hebben voor jouw fysiek, mentaal en sociaal welbevinden door o.a.
gezonde leefgewoonten aan te leren, evenwichtige maaltijden aan te bieden,
bewegingsactiviteiten te stimuleren en extra zorg te dragen wanneer het
moeilijker gaat.
• Oortjes en koptelefoons doe je af en stop je weg vóór het binnenkomen
van de school.
• Bij het begin van de les worden alle gsm’s vooraan verzameld en op de
aangeduide plaats gelegd. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor
verlies of eventuele schade aan jouw gsm.
• Als het gebruik van de gsm in een les toegelaten wordt, is dat enkel in
functie van een lesopdracht en volgens de afspraken van de leerkracht.
• Toegelaten gebruik gsm: in de pauzes voor lln vanaf de tweede graad
enkel op de eigen speelplaats. D.w.z. niet in gebouwen, het restaurant,
niet in de vaklokalen, niet tussen de lesuren, enz …
Voor de lln van de eerste graad kan gsm-gebruik volgens de afspraken in
functie van het maken van de boekentas.
• Bij elke vorm van misbruik (vb. sms tijdens de les, je gsm gaat af tijdens
de les, …) kan je toestel en toebehoren in bewaring worden genomen
door de leerkracht, leerlingenbegeleider of directie tot het einde van de
lesdag en wordt een maatregel bepaald.
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief
wordt gebruikt. Concreet hebben we een reglement opgesteld waaraan je je dient
te houden.
Alle illegale praktijken en strafbare handelwijzen zijn streng verboden en kunnen
aanleiding geven tot een orde- of tuchtmaatregel. Handel in snoep, broodjes,
gadgets en dergelijke wordt niet geduld.
Vermijd opvallende, uitdagende stijlvormen. Schik je naar de opmerkingen die je
eventueel krijgt van personeelsleden.
Omwille van het niet stipt zijn of moeilijkheden ondervinden bij het plannen en
organiseren, kan je als leerling van de 1ste graad aangeduid worden om na
schooltijd naar de huiswerkklas te gaan. Je wordt hier individueel geholpen.
Voor alle vragen kan je bij je jaarverantwoordelijke terecht. Deze persoon kan zich
meestal onmiddellijk vrij maken om je op te vangen bij allerlei vragen of situaties.
Ook je ouders kunnen dagelijks rechtstreeks contact met hen opnemen. Voor je
afwezigheidsattesten of toestemmingen wend je je eveneens tot je
jaarverantwoordelijke.
Hij of zij is de aangewezen persoon om alles wat in je klas leeft te behartigen. Bij
de klasleraar kan je altijd terecht met je vragen in verband met je studie of je
persoonlijke situatie. Ook vormt je klasleraar de brug naar je
jaarverantwoordelijke, vakleerkrachten, directie en naar je ouders.
Bij het kiezen van je kledij laten we zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid, omdat we
het belangrijk vinden dat je daarmee leert omgaan. We rekenen erop dat dit nette,
fatsoenlijke kledij is, geen vakantiekledij en geen sportkledij. Schik je naar de
opmerkingen die je eventueel krijgt van personeelsleden
Leerlingenbegeleiding is een taak van elk personeelslid. De klasleraar is je eerste
aanspreekpunt. Op school is er een jaarverantwoordelijke die zich meestal
onmiddellijk vrij kan maken om je op te vangen. Daarnaast kan je een beroep
doen op de interne zorgmedewerker voor individuele begeleiding bij specifieke
zorgen (faalangst, pesten, rouw, planning…).
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Leerlingenkaart

Leerlingenraad

Lokalen

Openschooldag
Oudercontact

Ouderraad

Ordemaatregel

Pastoraal

Pesten

Piercings
Privacy

Rapport

Begin september krijg je een (gratis) leerlingenkaart. Die heb je elke dag bij je.
Op deze kaart staan allerhande identificatiegegevens (school verlaten over de
middag, intern…). Bij verlies wordt een nieuwe kaart aangemaakt en wordt €1
aangerekend.
Met een goed idee kan je steeds terecht bij iemand van het personeel die dit dan
doorspeelt aan de leerlingenraad. Rechtsreeks mailen kan naar
leerlingenraadvti@hotmail.com. of via Smartschool.
Eerbied en zorg voor de aanwezige infrastructuur (lokalen, meubilair, didactisch
materiaal e.d.) zijn vanzelfsprekend. Bij opzettelijke beschadiging volgen strenge
maatregelen. Vanzelfsprekend wordt betaling gevraagd voor het beschadigde
goed of wordt de beschadiging hersteld. In de vaklokalen gelden specifieke
reglementen van inwendige orde die aanvullend zijn op de bepalingen van het
schoolreglement.
Op pinkstermaandag is er onze traditionele openschooldag. De openschooldag is
een verplichte, officieel erkende schooldag.
Onze school verwacht dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact en, als
dit niet mogelijk is, dat de ouders de school verwittigen. Voor een gesprek met
iemand van de school, hoeven ouders niet te wachten op het oudercontact. Een
telefoontje voor een afspraak volstaat (051 20 02 88).
Als spreekbuis van de ouders wil de ouderraad op een opbouwende wijze
meedenken en meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle
leerlingen. Zij richt zowel ontspannende als vormende activiteiten in en
ondersteunt allerlei schoolinitiatieven.
Wanneer we merken dat je afspraken niet nakomt, zal je niet enkel
gewaarschuwd worden maar kan je ook een corrigerende sanctie krijgen.
Voorbeelden van enkele ordemaatregelen: een berisping, een opmerking op de
attitudebladen in de agenda, de klassieke schrijfstraf, een alternatieve maatregel,
tijdelijk uit de les worden verwijderd, strafstudie, e.a.
Het opluisteren van vieringen, vastenwerking, Broederlijk Delen,
ochtendbezinning, … zijn maar enkele voorbeelden van onze pastorale werking.
Samen vieren met de leerlingen, in de klas maar ook met de volledige school, zijn
momenten waarop we samen groep vormen. Je wordt van harte opgeroepen om
te leren luisteren, troosten, genieten en nog zoveel meer.
Leerlingen die pesten doen iemand bewust pijn. Onze school maakt werk van een
beleid tegen pesten. Als je het slachtoffer bent, meld je dit zo vlug mogelijk aan je
leerkracht of jaarverantwoordelijke. Via e-mail kan je ook melding maken. De
betrokken leerlingen zullen gehoord worden. Wie bewust blijft pesten wordt
gestraft. Aan elke leerling en personeelslid vragen wij dat pestgedrag afgekeurd
en gemeld wordt.
Op school zijn piercings verboden. Camouflagepleisters of vervangstaafjes
worden niet toegelaten. Ook zichtbare tatoeages zijn niet toegelaten.
Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar
zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van
alle betrokkenen. Bij vaststelling dient de niet-geoorloofde opname te worden
verwijderd en wordt dit gezien als een ernstige inbreuk op de privacy.
Er volgen passende maatregelen.
Vóór de herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie ontvang je een rapport.
Zo krijg je regelmatig een zicht op je vorderingen en kan je tevreden zijn of, indien
nodig, bijsturen.
De vakcommentaren geven feedback over je sterke en zwakke punten.
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Respect

Restaurant

Rijen

Roken

Smartschool

Speelplaats

Spijbelen
Strafstudie

Studie

• Heb respect voor het anders-zijn van je medeleerlingen. Gebruik geen
spotnamen.
• Schelden, spuwen en vechten zijn uit den boze. Het gebruik van lichamelijk
geweld wordt bestraft.
• Vermijd conflicten en doe een inspanning om op een beleefde manier je
mening te uiten.
De enige plaats waar het toegestaan is om het middagmaal te eten, is het
schoolrestaurant. Enkel water en ongezoete dranken zijn toegelaten. Volg de
richtlijnen voor het aanschuiven.
Ter controle van jouw aanwezigheid op school tijdens de middagpauze meld je je
altijd (zelfs al koop je niets) met je betaalkaart bij een scanpunt.
Bij het belsignaal na een pauze worden de toiletten gesloten en ga je onmiddellijk
in de rij staan op de aangeduide plaats. Je wacht rustig tot de leerkracht je komt
halen. Onder begeleiding van de leerkracht verplaats je je rustig naar het
leslokaal.
Het roken van een sigaret maar ook het elektronisch roken (of dampen) is
verboden op de campus en tijdens schoolactiviteiten. Heb je zichtbaar
(elektronische) sigaretten mee op school, dan worden deze in beslag genomen.
De directe omgeving van de schoolpoort is GEEN rookruimte voor leerlingen.
Smartschool is onze virtuele leeromgeving, een aanvulling op het les- en
schoolgebeuren.
Er wordt van jou verwacht dat je elke dag Smartschool raadpleegt (digitale
agenda, berichten, Skore, nieuws…).
Raadpleeg het reglement dat hier van toepassing is. Als je thuis geen computer
hebt, kan je hiervoor terecht in de mediatheek.
De speelplaats moet voor iedereen een aangename ontspanningsruimte zijn.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor een verdraagzame sfeer in een nette, veilige
omgeving. Buiten de lestijden ben je steeds op je eigen speelplaats.
Blijf niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet!
Bij moeilijkheden wordt i.s.m. het CLB begeleiding opgestart.
Als je herhaaldelijk ernstig wangedrag vertoont, kan je met een strafstudie moeten
nablijven. Afwezig blijven uit de strafstudie zonder geldige reden kan niet en wordt
onmiddellijk gesanctioneerd met een dubbele strafstudie. Al te vaak strafstudie
krijgen, kan leiden tot een strengere tuchtmaatregel.
Er is strafstudie op vrijdag en op woensdag na de middag in lokaal E109
(studiezaal E-blok).
• Je wacht aan de trap (ingang E-blok speelplaats 3de jaar) vóór de aanvang van
de strafstudie.
• Je brengt zélf schrijfmateriaal mee in geval van schrijfstraf en cursusmateriaal
in geval van een vakgebonden opdracht.
• De aankondiging van de strafstudie in de planningsagenda wordt vóóraf
ondertekend door een ouder. Zo niet, kan de leerling de strafstudie niet
volgen.
• Wie ongewettigd te laat komt, komt er niet meer in en wordt gesanctioneerd
met een extra strafstudie.
Voor wie het wenst, is er op maandag, dinsdag en donderdag begeleide studie
tegen vergoeding. Je volgt het reglement en de afspraken van de begeleiders.
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Taalgebruik

Te laat

Toelatingen

Toiletten

Tuchtmaatregel

Veiligheid

Verkeer

Verzekeringen

Website
Wel en wee

Werkstudie

Op school spreken we in de lessen Algemeen Nederlands (behalve in de lessen
vreemde talen). Ook op de speelplaats spreek je als anderstalige leerling in het
Nederlands. Het is belangrijk dat je op een beleefde manier je eigen mening leert
verwoorden. Spreek rustig als je jouw mening wil zeggen
Met schelden, roepen en grove taal los je niets op. Integendeel. Beleefdheid en
vriendelijkheid kosten niets en openen vele (gespannen) deuren.
Stiptheid getuigt van een positieve attitude.
Als je driemaal te laat komt zonder geldige reden, krijg je strafstudie op
vrijdagnamiddag.
Als strafstudie niet leidt tot stiptheid worden strengere maatregelen genomen.
Wens je de toelating voor een voorziene afwezigheid (bv. familiale reden, …) of
een afwijking van normale schooluren (bv. afspraak specialist), dan vraag je die
vooraf met een briefje van je ouders aan de jaarverantwoordelijke.
Toiletten zijn geen speelruimten of verzamelplaatsen. Verspil geen water, noch
WC-papier. Elk van ons verwacht een proper toilet. Heb respect voor het werk
van het onderhoudspersoneel.
Tijdens de lessen zijn de toiletten gesloten en wordt toiletbezoek niet toegelaten.
In hoge nood en met toestemming van je leraar begeef je je naar het onthaal. Hier
krijg je een elektronische toegangsbadge om naar het voorziene toilet (links van
de drukkerij – voorkoer) te gaan. Jouw naam wordt genoteerd en al te vaak
toiletbezoek wordt opgevolgd.
Als ordemaatregelen niet helpen of als je ernstige of wettelijk strafbare feiten
pleegt zal de pedagogische directie een tuchtmaatregel nemen. Mogelijke
tuchtmaatregelen zijn:
• een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meerdere vakken of uit alle
lessen
• een definitieve uitsluiting uit de school
Er volgt een gesprek met je ouders. Verdere details vind je in het
schoolreglement.
Je bent mee verantwoordelijk voor de veiligheid op onze school. Dit houdt in dat
je de veiligheidsvoorschriften stipt naleeft. Bij een evacuatie volg je nauwkeurig de
richtlijnen.
Maak onze schoolomgeving verkeersveilig. Hou je strikt aan het
verkeersreglement en aan de elementaire beleefdheidsregels.
Wangedrag onderweg (op straat, op de bus, in de trein, …) kan door de school
met een orde- of tuchtmaatregel gesanctioneerd worden.
Als je na een ongeval in schoolverband naar een arts doorverwezen werd, neem
je contact op met de EHBO - verantwoordelijke voor de opvolging van de
schoolverzekering.
Surf regelmatig naar www.vtiroeselare.be. Ook voor je ouders is dit
informatiekanaal nuttig.
Breng altijd je jaarverantwoordelijke op de hoogte van een geboorte, huwelijk of
overlijden van naaste familieleden. Onderstreep op het bericht de naam van je
gezin en voeg er je eigen naam en klas aan toe. Zo vermijd je misverstanden.
Omwille van het niet stipt zijn of moeilijkheden ondervinden bij het plannen en
organiseren, kan je als leerling van de 2de en 3de graad aangeduid worden om
over de middag naar de werkstudie te gaan. Je wordt hier individueel geholpen.
Deze werkstudie gaat door in het P-blok.
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Werk- en LOkledij
Yahtzee

Zorg

Hou je aan de afspraken die je vindt in het LO- en werkplaatsreglement omtrent
kledij en schoeisel voor de werkplaats, laboratoria en lichamelijke opvoeding.
Tijdens de middagpauze kan je, indien je dit wenst, een gezelschapsspel spelen
met je vrienden in de feestzaal. Ook het KTIW, de leerlingenraad,
competitiesporten, de schoolradio e.a. bieden kansen om je talenten op een
creatieve manier in te zetten.
• In onze school is ‘zorg’ geen aparte discipline. We verwachten dat je, net
als elk personeelslid, goed zorg draagt voor elkaar in je dagelijkse omgang
met medeleerlingen en personeel.
• Kies zorgvuldig de klasverantwoordelijke. Spreek met elkaar af om de
cursussen van zieke medeleerlingen bij te houden. Heb oog voor de
zwakkere en kansarmere leerling. Help waar nodig.
• Bouw met de klasgenoten aan een rustige, positieve sfeer. Zorg ervoor dat
er in respect voor elkaar en volgens bepaalde afspraken aan
kennisoverdracht, vakopleiding en opvoeding gedaan kan worden.
Vriendelijkheid kost niets en doet iedereen deugd.
• Met een oprechte en beleefde communicatie vermijd je veel
misverstanden en conflicten.

Je vindt alle afspraken uitgebreid in het schoolreglement op www.vtiroeselare.be en
op Smartschool.

En weet: goede afspraken, goede vrienden!
Wie goed doet, krijgt veel goeds terug.
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