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HET ABC VOOR DE PISO-LEERLING 

Afwezigheden 

Je kan om verschillende redenen afwezig zijn op school. Deze afwezigheden moeten steeds 

gewettigd worden. Je brengt hiervoor een wettig bewijsstuk (zie schoolreglement) binnen op 

de eerstvolgende dag waarop je terug naar school komt. 

 

In je agenda vind je vier afwezigheidskaartjes. Deze kunnen dus vier keer per schooljaar 

gebruikt worden bij een afwezigheid, telkens voor maximum drie dagen. 

 

Je ouders dienen ‘s morgens de school te contacteren om te verwittigen dat je die dag afwezig 

bent. 

 

Als je afwezig was tijdens een toets, taak of een andere opdracht, dan kan je verplicht worden 

om deze in te halen tijdens de eerstvolgende les waarop je terug aanwezig bent, en dit zonder 

voorafgaande verwittiging. 

  

Als je ongewettigd afwezig was tijdens een evaluatiemoment, krijg je hiervoor een 0-score. 

Agenda 

Het gebruik van de PISO-planningsagenda is verplicht. Je kan hem gebruiken om je toetsen en 

taken voor jezelf in te plannen. Je agenda wordt ook gebruikt door de leerkrachten en het 

secretariaat. Zij kunnen hier mededelingen in noteren.  

Drugs/alcohol/gokken 

Het bezit en/of gebruik hiervan is op onze school strikt verboden. Wanneer je betrapt wordt 

met drugs of alcohol, of op gokken, zal de school steeds je ouders hiervan informeren en zal je 

een sanctie krijgen. 

 

Wanneer je drugs verhandelt kan dit leiden tot een definitieve uitsluiting van de school. Ook 

wordt in dit geval de politie steeds op de hoogte gebracht. 

Examens - afwezigheid 

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de 

school verwittigen vóór 8u30.  

 

Een examen moet gewettigd worden met een doktersattest. Je brengt het doktersattest ten 

laatste de tweede dag na het betrokken examen binnen aan het onthaal, vóór 15u30. Voor het 

laatste examen wordt een deadline meegedeeld. 

 

Niet afgelegde examens tijdens de examenperiode worden verplicht ingehaald. Je klastitularis 

deelt je dan je nieuwe examenrooster mee. 

Examens - organisatie 

De school bepaalt zelf het aantal examens. De examenperiodes worden in de schoolkalender 

opgenomen.  

Je bent tijdens de examenperiode op de volgende uren aanwezig op school: 

 examen eerste en tweede lesuur: van 8u30 tot 10u10; 

 examen derde en vierde lesuur: van 10u20 tot 12u. De leerlingen van de tweede en 

derde graad mogen de school verlaten vanaf 11u30, na het indienen van hun 

examenkopie. 
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Fietsen/brommers/auto’s 

Fietsen en brommers worden geduwd op de schoolterreinen. Je mag er dus niet mee 

rondrijden. De motor van de brommer wordt stilgelegd. Je stalt je fiets of brommer op eigen 

verantwoordelijkheid in de fietsenstalling in de kelderverdieping. Gebruik een goed slot! 

De parking van de school is niet toegankelijk voor auto’s van leerlingen. 

Foto’s en filmpjes 

Het maken van opnames van personen binnen onze school is strikt verboden. Dit verbod is er 

om cyberpesten tegen te gaan. 

De school verbiedt eveneens de verspreiding (pers, internet, sociale media ... ) van beeld- of 

geluidsopnamen genomen op school. 

Het verspreiden van beelden of geluidsopnamen zonder de toestemming van de betrokken 

persoon is strafbaar! 

Geluids- en beeldapparatuur / GSM 

Het maken van geluids- en beeldopnamen is verboden in onze school. Ook het gebruik van 

geluidsversterkers (met inbegrip van wifi- en bluetoothspeakers) is verboden. 

 

In de eerste graad is het gebruik van een GSM alleen toegelaten tijdens de speeltijden.  

 

Wanneer je in de tweede of de derde graad zit, mag je je GSM gebruiken op de speelplaats en 

in de studie. 

Wanneer je je niet aan de regels houdt, kan je apparatuur afgenomen worden. Als je je ouders 

toch dringend wil contacteren, kan dit altijd via het leerlingensecretariaat. 

Gevaarlijke voorwerpen 

Je mag geen gevaarlijke voorwerpen meebrengen naar school. Voorwerpen die je voor 

praktijklessen nodig hebt, bewaar je in het praktijklokaal of in het daartoe aangeduide kastje. 

Gezondheid 

Wij voeren op school een gezondheidsbeleid. In het kader van dit beleid moet je de volgende 

regels naleven: 

 het gebruik, onder invloed zijn en het verhandelen van drugs, tabak en alcohol zijn 

strikt verboden 

 het meebrengen en/of gebruiken van energiedranken zijn strikt verboden. 

 

Donderdag is onze “gezondheidsdag”. Op die dag kan je in de refter een veggiebroodje 

bestellen. 

GIP 

In de eindjaren wordt er een geïntegreerde proef (GIP) uitgewerkt. Een GIP is een zelfstandig 

project waarmee je bewijst dat je voldoet aan de algemene, praktische en/of technische 

aspecten van je opleiding. 

 

De GIP wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school. 

Elke afdeling heeft zijn eigen GIP-reglement. Je krijgt zo’n exemplaar in het begin van het  

schooljaar. 

 

Het spreekt voor zich dat, als je je documenten niet tijdig afgeeft, je niet kan slagen voor je 

GIP. Indien je afwezig bent bij de verdediging van je GIP, dan dient een doktersattest te 

worden binnengebracht onmiddellijk de dag na de voorziene datum van de verdediging van je 

GIP. 
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Indien je niet slaagt voor je GIP, heeft de delibererende klassenraad de mogelijkheid om je 

geen A-attest toe te kennen. De GIP is dus een heel belangrijk onderdeel van je evaluatie! 

Kauwgom 

Kauwgom kauwen is verboden binnen onze schoolgebouwen. 

Kelder 

De kelderverdieping is verboden terrein voor onze leerlingen. Je mag er alleen komen om je 

fiets of bromfiets te stallen. 

Klastitularis 

Eén van je leraars vervult de rol van klastitularis. Je kan bij hem of haar steeds terecht met je 

vragen of problemen in verband met je studie, of wanneer je nood hebt aan een luisterend 

oor. 

Je klastitularis is ook de meest aangewezen persoon om mogelijke problemen op te lossen in 

de klas. 

Kledij en uitrusting 

Op school hanteren wij specifieke uitrustings- en kledijregels. Verboden is:  

 vuile kledij 

 shirts met diep uitgesneden mouwen, naveltruitjes of doorkijkkleding; 

 geen zichtbare onderkleding; 

 kleding met opschriften met beledigend, vulgair en agressief karakter; 

 uitgerafelde, opzettelijk beschadigde of besmeurde kledij; 

 zwarte, vormeloze jurken tot op de voeten; 

 extreme vormen van sieraden en/of ringen; 

 het dragen van hoofddeksels binnen de gebouwen. 

In bepaalde studierichtingen gelden specifieke veiligheids-, uitrustings- en kledijvoorschriften. 

Het niet in orde zijn met uitrusting of kledij kan leiden tot een sanctie! 

 

Werkkledij:  

Je werkkledij moet steeds proper en verzorgd zijn. Je gebruikt alleen de werkkledij die door de 

school aangeboden wordt. 

 

Turn- en zwemkledij: 

Voor elke turnles neem je de volgende uitrusting mee:  

 turnpantoffels met zolen van bleke kleur 

 donkerblauw turnbroekje 

 PISO-sportshirt 

 indien gewenst: legging voor onder het turnbroekje. 

Voor elke zwemles neem je de volgende uitrusting mee: 

 zwempak 

 badmuts 

 handdoek. 

Leerlingbegeleiding 

Bij de leerlingbegeleiding kan je terecht wanneer je met een probleem zit of wanneer je nood 

hebt aan een luisterend oor. Ook met studieproblemen kan je bij hen terecht.  

 

Naargelang de ernst van het probleem zoekt de leerlingbegeleiding samen met jou een 

oplossing, of verwijst ze je door naar een meer gespecialiseerd persoon of team (bvb. naar het 

CLB). 
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Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van onze school, en wordt begeleid door een aantal 

leerkrachten. Er wordt gepraat over de gang van zaken in onze school. Er worden voorstellen 

gedaan om nieuwe afspraken in te voeren, om oude regels te veranderen, om iets te 

organiseren.  

 

Als de leerlingenraad een voorstel goedkeurt, gaat dat voorstel eerst naar de directeur, waar 

het zal besproken worden. 

Lesuren 

De lesuren van onze school zijn de volgende: 

 8u30 - 9u20:  eerste lesuur 

 9u20 - 10u10: tweede lesuur 

 10u10 - 10u20:  speeltijd 

 10u20 - 11u10:  derde lesuur 

 11u10 - 12u:  vierde lesuur 

 12u - 12u50:  middagpauze 

 12u50 - 13u40:  vijfde lesuur 

 13u40 - 14u30:  zesde lesuur 

 14u30 - 14u40:  speeltijd 

 14u40 - 15u30: zevende lesuur 

 (15u30 - 16u20) (achtste lesuur) 

 

Je verlaat de les nooit zonder toestemming van de leerkracht.  

Alle klassen hebben vrij op woensdagnamiddag.  

Op deze lesuren kunnen, afhankelijk van bepaalde activiteiten, afwijkingen komen. 

Liften 

De liften mogen niet gebruikt worden door leerlingen, tenzij in het geval van een ziekte of 

blessure (aangetoond met medisch attest). 

Lockers 

Je kan in het begin van een schooljaar een locker of opbergkastje huren. De huur van een 

kastje kost 10 euro + 5 euro waarborg. Op het einde van elk schooljaar wordt je kastje 

gecontroleerd op eventuele beschadigingen. Als alles in orde is, krijg je de waarborg van 5 

euro terug. 

 

Voor sommige praktijklessen kan je verplicht worden om een kastje te huren. Deze regeling 

verneem je via je praktijkleerkrachten. 

Lokalen 

Onze lokalen zijn genummerd volgens een logisch systeem: 

 De letter van de naam van het lokaal duidt het gebouwenblok aan waarin dit lokaal zich 

bevindt; 

 het nummer van de naam van het lokaal duidt aan op welke verdieping dit lokaal 

zich bevindt: 

- nummers van 1 tot 20: gelijkvloers 

- nummers van 101 tot 120: eerste verdieping 

- nummers van 201 tot 220: tweede verdieping. 

 

Hier vind je de plattegrond van de verschillende gebouwen van onze school: 
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Middagpauze 

Eerste en tweede graad: 

Je mag de school tijdens de middag niet verlaten. Je aanwezigheid in de refter wordt 

gecontroleerd. 

 

Derde graad: 

Je mag de school verlaten, tenzij je ouders hier geen toestemming voor geven. Indien je op 

school blijft, eet je in de refter. De studiezaal C-gang is verboden terrein tussen 12u en 12u30. 

De stille studie begint immers pas om 12u30 en er mag in de studiezaal niet gegeten worden. 

 

Bij ongepast gedrag kan je toelating om de school te verlaten ingetrokken worden. 

 

Indien je de school verlaat, kan je de school slechts om 12u40 terug binnenkomen. 

 

Indien je je eigen lunchpakket niet meebrengt, kan je op school drank en maaltijden kopen 

aan de volgende prijzen: 

 belegd broodje + dessertje: 2.50 euro; 

 soep: 0.50 euro 

 dessertje: 0.50 euro 

 water en sappen: 0.70 euro 

Opendeurdag 

Onze school organiseert elk schooljaar een paar activiteiten, zoals de opendeurdag. We 

verwachten dat je op deze activiteiten een handje komt toesteken.  

Leerlingen van de tweede en derde graad moeten verplicht aanwezig zijn tijdens de 

opendeurdag. Een afwezigheid moet met een doktersattest gewettigd worden. 

 

Leerlingen van de eerste graad kunnen ook door hun leerkrachten gevraagd worden om 

aanwezig te zijn. 
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Oudercontact 

Onze school nodigt je ouders geregeld uit op oudercontacten. Je ouders kunnen tijdens deze 

momenten kennismaken met je leerkrachten en samen met hen je cijfers en attitude 

bespreken. 

 

Er zijn in een schooljaar vier oudercontacten: 

 na het eerste rapport; 

 na de kerstvakantie; 

 voor de paasvakantie (enkel eerste graad); 

 op het einde van het schooljaar. 

 

Voor de ouders van nieuwe leerlingen wordt er een kennismakingsavond georganiseerd in het 

begin van het schooljaar. 

Pedagogische excursies 

Onze school organiseert geregeld binnen- en buitenschoolse uitstappen. Deze activiteiten 

zorgen ervoor dat je je kan verrijken en verder ontwikkelen. Ze worden als normale 

schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen.  

 

Dit betekent dus dat je aan deze activiteiten moet deelnemen. 

De uren van deze activiteiten kunnen afwijken van de gewone schooluren. 

 

Een afwezigheid tijdens deze activiteiten moet steeds gewettigd worden. Een eventuele 

terugbetaling kan slechts gebeuren als je gewettigd afwezig was én als de school betaalt per 

aanwezige leerling. 

Persoonlijke documenten 

Je bent verplicht thuis documenten, notitieschriften, taken, toetsen en rapporten gedurende 

twee schooljaren bij te houden. 

Zorg ervoor dat je notitieschriften na een afwezigheid aangevuld worden. 

Rapport 

Rapport dagelijks werk: 

Dit rapport omvat de beoordeling van mondelinge en schriftelijke toetsen, klas- en huistaken, 

het in orde zijn van schriften en werkbladen, medewerking en inzet in de les gedurende het 

schooljaar. Je krijgt per schooljaar 4 rapporten dagelijks werk. De punten worden gequoteerd 

op 20. 

 

Rapport examen: 

Dit rapport omvat de beoordeling van de examens. Je krijgt per schooljaar 2 rapporten 

examen (de eerste graad krijgt er drie). De punten worden gequoteerd op 20. 

 

Rapport SODA: 

Dit rapport omvat je SODA-score. Je krijgt per schooljaar 4 SODA-rapporten. 

 

Tijdens elke klassenraad bespreken je leerkrachten de SODA-pijlers. Ze bekijken hoe het staat 

met je stiptheid, orde, discipline en attitude. Op je rapport vind je een A- of B-scores: 

 A-score: je bent goed op weg om het SODA-attest/brevet te behalen; 

 B-score: je voldoet voorlopig niet om het SODA-attest/brevet te behalen. 

 

De klassenraad buigt zich op het einde van het schooljaar op het aantal behaalde A-scores en 

de positieve evolutie per werkpunt. Ze beslist dan of je het SODA-attest/brevet al dan niet 

krijgt. 

 

Je laat elk rapport door je ouders ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag 

aan je klastitularis. 
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Remediëringsplan (RP) 

Wanneer je op je rapport een tekort hebt, biedt de leerkracht van het vak waarvoor je dat 

tekort hebt, je een remediëringsplan aan. Wanneer er een remediëringsplan voorzien wordt, 

staat dit op je rapport met de zin “Zie RP.”.  

 

Een remediëringsplan heeft de bedoeling om je tekort weg te werken. Het kan gaan om een 

inhaalles, om het opnieuw maken van een toets, om een taak … .  

 

Volg deze remediëringsplannen goed op en doe nauwgezet wat je gevraagd wordt. Ze helpen 

je immers naar een volgende rapportperiode toe! 

Roken 

Op onze volledige schoolcampus geldt een rookverbod. Er mag ook niet gerookt worden op het 

voetpad voor de school en voor het schoolgebouw. Deze zone met rookverbod is duidelijk 

afgebakend door borden. 

 

Wanneer je op school betrapt wordt met roken, krijg je een sanctie. Bij herhaaldelijk negeren 

van het rookverbod kan de directie een bijkomende alternatieve straf opleggen. 

School vroeger verlaten 

Leerlingen van de eerste graad mogen nooit de school vroeger verlaten. 

 

Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directie aan de leerlingen van de tweede of de derde 

graad de toelating geven om de school te verlaten vanaf 14u30. Deze toelating wordt gegeven 

via de planningsagenda of via Smartschool. 

 

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat de leerlingen van de derde graad bij 

afwezigheid van de leerkracht(en) in de voormiddag of de namiddag niet op school hoeven te 

zijn. Dit kan enkel wanneer dit minstens twee lesdagen op voorhand is geweten én wanneer 

dit op voorhand in de agenda werd genoteerd én gehandtekend door de ouders. 

Smartschool 

Jijzelf: 

Smartschool is een communicatiemiddel tussen de school, jezelf en je ouders. Je vindt er 

eveneens je scores, je agenda, je lesrooster. We vragen je dus om Smartschool dagelijks na te 

kijken. 

 

Je ouders: 

Je ouders krijgen in het begin van het schooljaar twee co-accounts onder gesloten enveloppe.  

 

Hiermee kunnen ze inloggen op smartschool. Op deze manier kunnen ze berichten lezen die 

naar hen gestuurd werden, je meldingen/verslagen en afwezigheden opvolgen en je punten 

bekijken. 

 

Kunnen jij of je ouders niet meer inloggen op Smartschool? Stuur een mailtje naar 

mark@piso.be of loop even langs bij mijnheer Kicken: gebouw C lokaal C5. 

SODA 

SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. 

 

Werkgevers vinden deze vaardigheden zeer belangrijk. Op onze school willen we dan ook de 

stipte, ordelijke, gedisciplineerde leerlingen met een positieve attitude belonen. 

 



 

 

9 

Leerlingen van de eerste graad die zich een heel schooljaar SODA gedragen, krijgen de laatste 

schooldag een SODA-junior-brevet overhandigd. In het tweede jaar kan je een “SODA-senior-

brevet” verdienen. Vanaf het derde jaar kan je als leerling een SODA-attest verdienen. 

 

Met dit SODA-attest kan je aan de werkgever bewijzen dat je “SODA” bent. Zo maak je meer 

kans op (vakantie)jobs, weekendwerk, stages en voltijdse jobs. Heel wat bedrijven uit de regio 

steunen dit SODA-project en geven er de voorkeur aan leerlingen met dit attest tewerk te 

stellen. 

Speeltijden 

Tijdens de speeltijden kom je naar de (overdekte) speelplaats. Je blijft in geen geval achter in 

gangen, werkplaatsen of leslokalen. Wil je een leerkracht dringend spreken of een taak 

afgeven, dan kan je dit doen via het onthaal. 

 

Zodra je het belsignaal hoort, ga je in je rij staan. Bij het tweede belsignaal moet je stil in de 

rij staan. Er wordt vanaf dat moment niets meer gegeten of gedronken. 

 

Je gaat in geen geval alleen naar het leslokaal. 

Spieken 

Onze school is gesteld op eerlijkheid gedurende toetsen en examens. Indien je betrapt wordt 

op spieken of een andere vorm van bedrog (bvb. GSM-gebruik), krijg je meteen een 0-score 

en een melding discipline. 

Stage 

In het vijfde, zesde en zevende jaar TSO en BSO worden stages ingericht. Dit kunnen 

alternerende stages (één of meerdere dagen per week) of blokstages zijn (een langere 

stageperiode zonder lessen). Er wordt verwacht dat je je op je stageplaats gedraagt als een 

echte werknemer. Je zal tijdens de stage begeleid worden door een stagebegeleider (een 

personeelslid van onze school) en een stagementor (een werknemer van het stagebedrijf). 

 

Kan je niet aanwezig zijn op je stageplaats, dan verwittig je enkel telefonisch (geen sms!) 

zowel de school als het stagebedrijf vóór 8u30. Sommige bedrijven vragen om vroeger te 

verwittigen, dat vind je terug in je stagecontract. Je brengt eveneens op beide plaatsen een 

attest binnen. De school kan beslissen om je een inhaalstage te laten doen. Deze inhaalstage 

kan plaatsvinden tijdens een vakantieperiode. 

 

Elke afdeling heeft zijn eigen stagereglement. Je krijgt zo’n exemplaar vooraleer je op stage 

gaat. 

 

Indien je niet slaagt voor je stage, heeft de delibererende klassenraad de mogelijkheid om je 

geen A-attest toe te kennen. De stage is dus een heel belangrijk onderdeel van je evaluatie! 

Studie 

Wanneer je leerkracht afwezig is, wordt dit meegedeeld op het uithangbord in de overdekte 

speelplaats, en op de startpagina van Smartschool. Je begeeft je op het lesuur waarop je 

studie hebt naar de studiezaal (eerste graad: H-blok, tweede en derde graad: C-blok), tenzij 

er een ander lokaal vermeld staat op het studierooster. 

 

Wanneer je in de studie zit, hou je je aan het studiereglement. 

In de mate van het mogelijke worden studie-uren vervangen door (praktijk)lessen. Je kan ook 

steeds een taak of een toets krijgen in de studie. 
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Te laat 

Wanneer je te laat op school komt, meld je je aan bij het secretariaat. Hier ontvang je een “te 

laat”-kaartje dat je afgeeft aan je leerkracht. 

 

Wanneer je te laat op school was en hierdoor een toets of taak niet kon maken, kan de 

leerkracht je verplichten de dag zelf deze taak of toets te maken. 

Toilet 

Je kan steeds naar het toilet tijdens de speeltijden. Toiletbezoek tijdens de lesuren wordt 

beperkt tot een strikt minimum. Je mag tijdens de lessen enkel naar het toilet als de leerkracht 

een nota schrijft in de agenda. Met deze nota begeef je je naar het onthaal, waar je de sleutel 

van de toiletten krijgt.  

 

Een leerkracht laat nooit meerdere leerlingen tegelijk naar het toilet gaan. 

Veiligheid 

Bepaalde activiteiten op onze school kunnen risico’s met zich meebrengen (labo, praktijklessen 

…). Je bent verplicht om telkens de specifieke veiligheidsvoorschriften na te leven. 

 

Onze school organiseert geregeld evacuatie-oefeningen. In elk lokaal hangt bovendien een 

evacuatieplan. 

Wie is wie? 

Eerste graad 

Onthaal + leerlingensecretariaat:  

 mijnheer Jens Gervois 

 mijnheer Robin Luca 

 mijnheer Manuel Cantatori 

 mevrouw Caroline De Ruyter 

Leerlingbegeleiding: mevrouw Sophie Bastiaens 

Adjunct-directeur: mevrouw Petra Uyttebroeck 

 

Tweede en derde graad 

Onthaal: 

 mevrouw Tavan Hussein 

 mevrouw Nancy Mellaerts 

Leerlingsecretariaat: 

 mevrouw Annick Struyf 

 mevrouw Murielle Peemans 

Leerlingbegeleiding: 

 tweede graad: mevrouw Mieke De Boer 

 derde graad: mevrouw Melissa Provoost 

Directeur: mevrouw Paulette Wouters 

 

ICT: mijnheer Mario Kicken 

SODA: mevrouw Rita Vandenbosch en mevrouw Debora Peeters 

Ziek tijdens schooldag 

Wanneer je ziek wordt, ga je naar het onthaal met je planningsagenda. Je verlaat in geen 

geval de school zonder de toestemming van de directie of van het leerlingensecretariaat. 

 

Wanneer je ziek wordt, mag de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. 

 


