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DUIDELIJKE AFSPRAKEN VOOR EEN VLOT VERLOOP VAN DE LESSEN L.O.
1. Kledij:
Meisjes:
- maillot of sportbroekje met T-shirt.
- sportkousen (enkel voor L.O.)
- sportschoenen (enkel voor L.O.)
- bij koud weer: een trainingspak
- slechte handdoek (douche)

Jongens:
- sportbroekje + T-shirt
- sportkousen (enkel voor L.O.)
- sportschoenen (enkel voor L.O.)
- bij koud weer: een trainingspak
- slechte handdoek (douche)

2. Omkledingstijd:
-

meisjes: 5 minuten

- jongens: 3 minuten

3. Bijhouden nota's:
- de nota's, fiches en theorie verzorgd in een stevige map voor L.O. opbergen.
4. Afwezigheden / niet deelname aan de les(sen) L.O.:
- na iedere afwezigheidsperiode een attest van de geneesheer in gesloten omslag aan de leerkracht
L.O. bezorgen (een kopie van het attest is ook goed). Een attest kan maximum voor een periode van 3
maand gelden en moet dan hernieuwd worden (uitzonderingen zijn toegelaten na controle)
- bij niet deelname aan de les L.O.: ofwel een attest van de geneesheer ofwel een ouderattest
Belangrijk: een ouderattest is slechts geldig voor één les.

- LET OP! Een leerling kan MAXIMAAL DRIE OUDERATTESTEN voorleggen per schooljaar (om
misbruiken te vermijden)
Wat gebeurt er bij niet deelname aan de les(sen) L.O.?
a) is men in orde (attest of briefje): gewoon nota's van de les nemen.
b) is men niet in orde (= geen attest, geen briefje van de ouders, geen kledij, geen agenda): een
onvoldoende en alsook nota's van de les nemen.
ZEER BELANGRIJK!
- op deze nota's worden punten gegeven ( maximum 7/10 ).
- deze nota's worden telkens de volgende les L.O. in het net (verzorgd) aan de leerkracht L.O. ter
visering overhandigd en door de leerling in de map L.O. bewaard.
5. Evaluatie les: 50% attitude ( gedrag/ willen/ orde/ beleefdheid/sociaal zijn ) + 50% kunnen
6. GSM: gsm-gebruik tijdens de les L.O. is niet toegelaten.
- bij een eerste gebruik ( verwittiging ): GSM afgeven en pas na het einde van de les terug ( indien
positief gedrag ) – anders voor de volgende dag.
- bij een 2de gebruik ( verwittiging ) en meer : GSM afgeven tot het einde van de week
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7. Allerlei:
- snoepen is niet toegelaten
- waardevolle voorwerpen ( ook de gsm) worden aan de leraar L.O. overhandigd.
- polshorloge vóór aanvang van de les aan de leraar bezorgen.
- hoofddoek of andere hoofddeksels dragen zijn tijdens de les L.O. niet toegelaten ( hygiëne).
- iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn/ haar sportuitrusting.
- agenda steeds bijhebben.
8. Afname proefwerken L.O.:
- 2 maal per jaar: december en juni (periode voorafgaand aan de schriftelijke proeven)
- systeem: een schriftelijk (of mondeling) gedeelte: reglementen en nota's en een overwegend
praktisch gedeelte van de verwerkte leerstof.
- totaal van de te behalen punten: telkens op 100.
ZEER BELANGRIJK!
- een leerling die op het jaarlijks totaal (dagelijks + proefwerken) een onvoldoende (minder
dan de helft van de punten) heeft behaald, KAN in aanmerking komen voor een herexamen of
een vakantietaak voor L.O.
Vrijgestelde leerlingen:
Leerlingen die langdurig vrijgesteld zijn van de les LO. ( medisch attest), krijgen een opdracht.
- Dagelijkse evaluatie: opvolgen van de deelopdrachten ( procesevaluatie)
- Examen: bevraging van de opdracht ( onderwerp) - via het web, of mondeling of schriftelijk.
9. Mogelijke sancties:
A. niet in orde:
B. les storen, brutaal
taalgebruik:

- een onvoldoende + nota's nemen
- niet deelname aan de les L.O.
- een onvoldoende
- niet deelname aan 1 of meerdere lessen, nota's nemen of een thema
behandelen / of een strafstudie.

C. Snoepen en kauwen tijdens de les:
- na een 2de verwittiging krijgt de leerling een 0/10 voor de les
D. GSM-gebruik: het gebruik van de GSM is niet toegelaten tijdens de lessen ( zie schoolreglement )
- na een 2de verwittiging: GSM afgeven tot het einde van de dag, bij
meermaals gebruik: GSM afgeven tot het einde van de week.

Leerling ………………………………………………………….. van klas ………… heeft deze
afspraken gelezen.
Datum:
Getekend voor gelezen: vader – moeder – voogd ( schrappen wat niet past)
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