
 

Schooljaar 2019-2020 
Afsprakennota 

1B/BVL 
 

ONZE HOUVAST: 12 LEEFREGELS 
 

1. We volgen steeds de richtlijnen van alle personeelsleden op. (leerkrachten, 
administratief- en onderhoudspersoneel). 

 

2. Het gebruik van smartphones en andere elektronische apparatuur is enkel toegelaten 
tijdens de pauzes. Het maken van audiovisuele opnames zonder toestemming, op 
school is verboden. 
Het gebruik van smartphones en andere elektronische apparatuur is toegelaten in de 
klas ter ondersteuning van de les, mits toestemming van de leerkracht. 
 

3. We gedragen ons respectvol ten opzichte van de personeelsleden en 

medeleerlingen. 

 

4. We laten een normaal lesverloop toe zodat iedereen dezelfde leerkansen krijgt. 

 

5. We kunnen de overdekte ruimte/speelplaats enkel gebruiken bij regenweer of koude. 
Indien dit het geval is dan gedragen we ons rustig en stil. 
 

6. We dragen geen hoofddeksels in de klas, gang, refter of overdekte ruimte. 
 

7. We wachten na elke pauze op de leerkracht op de speelplaats. We zorgen ervoor dat 
we voor het 2de belsignaal, met boekentas, in de rij staan. 

 

8. Na het belsignaal gaan we in stilte richting het klaslokaal. Ook tijdens de leswisseling 
verplaatsen we ons op een stille en rustige manier. 

 

9. We komen op tijd in de les. (Ook tijdens de leswissels.) 
 

10. We eten en drinken niet in de klas zonder toestemming van de leerkracht. Water 
wordt echter wel toegelaten, maar enkel na goedkeuring van de leerkracht en niet in 
de pc-klas of LABO. 

 

11. Energiedranken, snoep, kauwgom, chips en andere ongezonde snacks zijn niet 
toegelaten op school. Frisdrank is enkel toegelaten in de refter tijdens de 
middagpauze. Voorzie een hersluitbare fles met water om je dorst te lessen tijdens 
de dag. 
 

12. We gooien afval in de juiste vuilnisbak (en nergens anders). 
Plastic verpakkingen, blik en brik zijn niet toegelaten op de speelplaats. 



VOOR ALLE VAKKEN 
 

• Ik vraag altijd eerst het woord als ik iets wil zeggen of antwoorden. 

• We praten Standaardnederlands tijdens de lessen. 

• We luisteren naar elkaar. 

• Als de leerkracht aan het woord is, luister ik aandachtig. 

• Iedereen heeft zijn mening, respecteer die mening 

• Ik zorg ervoor dat ik alle materiaal bij heb dat ik nodig heb om de les goed te kunnen 
volgen (map, schrijfmateriaal, …) 

• Als ik met iets niet in orde ben, zeg ik dit aan de leerkracht voor het begin van de les. 

• Als ik mijn huiswerk niet gemaakt heb, meld ik dit spontaan aan het begin van de les. 

• Toetsen worden enkel op vraag van ouders of leerling meegegeven met de verbintenis 
om deze terug aan de vakleerkracht te bezorgen. 

• Als ik door omstandigheden mijn les niet heb kunnen studeren, meld ik dit voor de aanvang 
van de toets aan de leerkracht. 

• Ik laat mijn plaats in het lokaal proper achter, ik schrijf niet op het schoolmeubilair en gooi 
alle afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Iedereen respecteert het materiaal. 

• Handboeken worden gekaft en voorzien van naam en klas. 

• Je kan altijd vragen naar extra/individuele uitleg of een inhaalles indien er problemen zijn 
met een bepaald leerstofonderdeel. Dit op voorwaarde dat je cursus in orde is, je oplet in 
de les en dat je specifieke vragen hebt over een lesdeel. 

• De leerkracht kan op elk moment de cursus opvragen of via steekproef de cursus nakijken 
op eventuele fouten, netheid, tekorten, … 

• De school engageert zich om over voldoende evaluaties te beschikken tegen het einde 
van elke rapportperiode.  
 
✓ Taken en (herhaling)toetsen worden aangekondigd via de digitale agenda op 

Smartschool. 
✓ Er zijn ook niet-aangekondigde toetsen in het begin of aan het einde van de les. 
✓ Wie om een geldige reden een bepaalde toets niet heeft afgelegd, wordt uitgenodigd 

om een gelijkwaardige toets af te leggen tijdens de werkstudie. 
✓ Wie op een bepaalde toets zonder geldige reden afwezig was, haalt de toets in tijdens 

de werkstudie en wordt, omwille van de onwettige afwezigheid, gesanctioneerd 
volgens het orde- en tuchtreglement; 

✓ Wie een bepaalde taak om een geldige reden niet indient, moet die taak tegen een 
nieuw vastgelegde datum wel indienen. De nieuwe datum wordt in de (digitale) agenda 
genoteerd. Indien deze datum niet wordt gerespecteerd, zal de leerling doorverwezen 
worden naar de werkstudie. De geldige reden wordt door de ouders gestaafd met een 
schriftelijk nota in de schoolagenda of een bericht via de berichtenbox van Smartschool 
aan de betrokken vakleerkracht. 

✓ Wie een bepaalde taak niet tijdig indient zonder geldige reden, dient deze alsnog in te 
dienen tegen een nieuw vastgelegde datum. De nieuwe datum wordt in de (digitale) 
agenda genoteerd. Indien deze datum niet wordt gerespecteerd, zal de leerling 
doorverwezen worden naar de werkstudie. Een niet geldige reden is bijvoorbeeld ‘map 
in de klas vergeten’. 

✓ Wie langdurig (meer dan 5 opeenvolgende schooldagen) afwezig is met een geldige 
reden, hoeft niet alle toetsen en taken in te halen. In dat geval zullen enkel de 
herhalingstoetsen of vakken met minder evaluaties (vb. één uursvakken) prioritair 
ingehaald worden. Daarnaast zal de werkstudie-coördinator afspraken maken met de 
betrokken leerkrachten. De leerling dient hierbij wel het bewijs van die afwezigheid voor 
te leggen of te vermelden aan de werkstudie-coördinator. 

✓ De werkstudie gaat 2x per week door van 15.20 uur tot 16.10 uur en is verplicht. Tijdens 
de werkstudie worden de toetsen ingehaald en niet-ingeleverde taken gemaakt.  
De werkstudie is geen sanctie, maar moet ervoor zorgen dat er voldoende evaluaties 



per rapportperiode zijn zodat de klassenraad een juiste beslissing kan nemen einde 
schooljaar. 

✓ Tijdens toetsen  wordt er niet gespiekt.  
✓ Word je betrapt op spieken (plagiaat, spieken, sturen van sms’jes, enz.), riskeer je 

nietigverklaring van de taak/toets en kan een alternatieve taak of uitgestelde toets 
worden opgelegd. Voor toetsen zal de vakleerkracht hierover een beslissing 
nemen, voor examens beslist de klassenraad. 

 
SPECIFIEK PER VAK OF GROEP VAN VAKKEN 
 
Frans 
 

• We praten zoveel mogelijk Frans tijdens de lessen. 
 
Nederlands 
 

• Er worden per rapportperiode woordenschat, spelling en spraakkunst getoetst. 
 
Handel  
 

• Maandelijks actualiteit aanvullen voor handel/economie. 

• Toetsen verbeteren en laten tekenen. 
 
Wetenschappen 
 

• De werkbladen worden losgemaakt, indien nodig geperforeerd en in een map gestopt. 

• Gas, elektriciteit en chemische producten worden enkel gebruikt onder toezicht van de 
vakleerkracht. 

 
Wiskunde 
 

• Je brengt steeds een rekenmachine mee.                                  

• Je hebt steeds een geodriehoek en passer mee naar de les. 

• Je hebt steeds een groene balpen om oefeningen te verbeteren. 
 

 
 
 
Muzikale Opvoeding 
 

• Er wordt niet op een instrument gespeeld zonder toestemming van de leerkracht. 

• Wanneer wij instrumentaal musiceren tijdens de les, speel je pas op de instrumenten 
wanneer je het teken gekregen hebt van de leerkracht. 

• Wanneer wij zingen, zing je zo enthousiast mogelijk mee. Iedereen kan zingen! Wie niet 
meezingt, kan geen punten krijgen en behaalt automatisch een nul voor dit onderdeel.  

• Je mag af en toe een muziek meebrengen om hierover iets te vertellen. Dit spreek je af 
met de leerkracht. Je brengt geen MP3-speler, iPod en dergelijke mee. Enkel een CD of 
DVD is toegestaan. 

 
 
 
 
 



Lichamelijke Opvoeding 
 

• Als je L.O. hebt na een andere les verzamelen we aan de traphal. 

• We wachten steeds op onze leerkracht om door te gaan naar de kleedkamers. 

• Afspraken i.v.m. kledij 
- Het dragen van een turnpak is verplicht (hygiëne). 
- We dragen sportschoenen die we niet gebruiken om naar school te komen. 
- De leerlingen krijgen een kastje waar ze hun turnpak kunnen achterlaten. 
- De leerlingen nemen af en toe hun turnpak mee naar huis om eens te laten wassen.  
- Uurwerken en juwelen worden uitgedaan om te sporten. 
- Waardevolle voorwerpen kunnen in een kast gelegd worden die op slot wordt 

gedaan.  

• Afspraken i.v.m. ziekte of blessure 
- Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de lessen worden verondersteld een 

briefje van de ouders (1 les) of een doktersattest voor meerdere lessen mee te 
brengen.  

- Leerlingen die niet kunnen deelnemen of hun turnkledij niet bijhebben krijgen een 
vervangtaak (vb.: scheidsrechter, schriftelijke taak, ...)  

 
Plastische Opvoeding 
 

• Punten worden toegekend op basis van permanente evaluatie. 

• Per tekening wordt er rekening gehouden met volgende criteria: 
- Proces 

Voorontwerp 
Tekening 
Het beantwoorden van de opdracht 
Techniek en uitwerking 
Eigen creativiteit 

- Werkhouding – attitudes 
Medewerking 
Materiaal bij zich 
Werkt zelfstandig 
Werkt nauwkeurig 

- Product 
Afgewerkt product/netheid 

• Afspraken in de klas 
- Werkbanken na elke les opruimen. 
- Bescherm de bank met krantenpapier bij het werken met klei, inkt en 

schilderen. 
- Nooit meer dan 3 leerlingen aan de wasbak. 
- Aan de wasbak speelt men niet met water. 
- Waterpotjes en mengpotjes uitwassen met vod of schuurspons. 
- Alle werkmateriaal op de juiste plaats terugplaatsen. 
- Verfborstel goed reinigen en met de haartjes naar boven laten drogen. 
- De mappen mogen in de klas blijven liggen op eigen verantwoordelijkheid. 
- Iedereen is verantwoordelijk voor eigen materiaal. 
- Er wordt geen materiaal doorgegeven. 
- Noteer steeds jouw naam op de achterkant van je tekenblad. 
- Schrijf je naam op je materiaal (eventueel met je initialen) 

 
 
 
 



Maatschappelijke vorming  
 

• Er kunnen opdrachten gegeven worden die via internet doorgestuurd moeten worden. 
Hierover zal meer informatie volgen. Als de leerling geen internetverbinding ter 
beschikking heeft, kan er gebruik gemaakt worden van de computers op school of moet 
van de oplossing een papieren versie afgegeven worden of  

• Iedereen mag een wereldatlas gebruiken van de school tijdens de les. Je gebruikt deze 
atlassen met zorg! Iedereen heeft een vast nummer van atlas. Indien er beschadiging is 
van de atlas wordt de leerling hiervoor aangesteld om deze te herstellen. Bij het opmerken 
van beschadiging laat je dit ook meteen weten aan de leerkracht. 

• De algemene kennis (waterlopen in België en landen van Europa) moet heel het 
schooljaar gekend zijn en wordt op onverwachte tijden schriftelijk ondervraagd. Het 
tweede jaar leert ook de bijpassende hoofdsteden. 

 
Verzorging 
 

• Je zet de werkruimte zelfstandig klaar. 

• Zorg voor gereedschappen en materiaal is een noodzaak.  

• Zorg ervoor dat je de werkplaats volledig opgeruimd en netjes achterlaat.  

• In de werkplaats worden de veiligheidsvoorschriften nagestreefd: men speelt niet en loopt 
niet nodeloos rond met werkmateriaal. 

 
Let op de veiligheid  
Strijkijzer:  

- Uitzetten 
- Stekker uit het stopcontact 
- Water uit het reservoir gieten 
- Strijkijzer opbergen op de afgesproken plaats 

 
 
Voeding - Hoe werken we in de keuken? 
 

Rechterdeel van de keuken 
- Klaarzetten van het nodige keukenmaterieel. 
- Klaarzetten van de benodigdheden. 
- Luisteren naar de uitleg en de opdrachten. 
- Opdrachten uitvoeren: let op de orde aan je tafel en denk aan de veiligheid en hygiëne.  
- Afwerken van je bereiding en alles opbergen. 
- Afwas per soort schikken aan de gootsteen. 
Linkerdeel van de keuken  
- Alles afwassen, spoelen en afdrogen en op het linkerdeel van je keuken zetten tot de 

leerkracht gecontroleerd heeft. 
- Alles op de juiste plaats in de kasten opbergen. 
- Keuken + vuur volledig afwassen en afdrogen. 
- Geheel opblinken. 
- Na de les vegen en indien nodig dweilen. 
- Bij gebruik van de microgolfoven, uitwassen. 
- Ingrediënten terugplaatsen in de ingrediëntenkast of in de koelkast.   
Reglement  

- Volgende zaken elke les meebrengen: 
Schort 
Elastiek om haar samen te binden 

- Mixer en weegschaal horizontaal doorgeven 



- Ongepast gedrag zoals roepen, rondlopen, gooien met eten, gooien of slaan met 
handdoeken, rondstrooien van kruiden, detergent rondspuiten… is onaanvaardbaar. 

- Elke les in orde zijn met het gevraagde materiaal. 
Let op de veiligheid  

- Schakelknoppen van de vuren op “0” 
- Schakelknop van de oven op “0” 
- Geen afval van voedingsmiddelen op de grond in je eigen keukenblok. 
Hygiëne 

- Vesten, mantels, sjaals, … hang je op aan de kapstok in de gang. 
- Boekentassen plaats je op de afgesproken plaats. 
- Werk steeds met propere handen: 

o Na toiletgebruik aan de lavabo in de toiletruimte 
o Vooraleer de voedingsles begint 
o Na verwerken van voedingswaren 
o Na het snuiten en niezen 

- Was je handen grondig met zeep en spoel af met veel water. 
- Gebruik een zuivere badstofhanddoek (gastendoekje) om je handen af te drogen. 
- Verzorg je nagels. Hou ze kort, rein en ongelakt. 
- Een wondje vraagt extra aandacht! Ontsmet en sluit af met een waterafstotende 

pleister; gebruik een beschermhoedje. 
- Je kamt je haar voor de les en bindt lange haren samen. Je maakt verplicht gebruik 

van een haarnetje. 
- Je mag nooit niezen of hoesten boven gerechten. Maak steeds gebruik van een nette 

zakdoek. 
- Voor het proeven van gerechten gebruiken we steeds een propere lepel, nooit proef 

je met je vinger! 
- Je mag nooit voedingsmiddelen op de grond plaatsen. 
- Laat nooit gerechten staan op kamertemperatuur, dek ze af en plaats ze in de koelkast. 
- Je zal nooit afval op je werktafel laten liggen, het afval zal regelmatig in de daarvoor 

bestemde container gegooid worden. Gft – PMD – Restafval, glasafval. 
 
Techniek/Elektriciteit/Hout 
 

• Je zet de werkruimte zelfstandig klaar. 

• Zorg voor gereedschappen en materiaal is een noodzaak.  

• Zorg ervoor dat je de werkplaats volledig opgeruimd en netjes achterlaat.  

• In de werkplaats worden de veiligheidsvoorschriften nagestreefd: men speelt niet en 
loopt niet nodeloos rond met werkmateriaal. 

• Respecteer gereedschap en materiaal (van jezelf, school of medeleerlingen) 

• In de werkplaats speelt men niet en loopt men niet nodeloos rond met werkmateriaal.  

• Zelfevaluatie: per project beoordeel je jezelf zowel op werkhouding, proces als het 
product. De leerkracht controleert op het einde van de les de resultaten, quoteert ze 
en bespreekt ze. De punten van de leerkracht gelden als definitief punt voor het rapport 

 
IN GROEP SAMENWERKEN/BEHULPZAAM ZIJN 
 

• Je biedt spontaan hulp aan waar nodig. 

• Je mag steeds voor je eigen menig uitkomen, maar verwoord deze op een rustige manier. 

• Hou je aan de groepsafspraken. 

• Geef je eigen fouten toe, verontschuldig je in de groep of aan de betrokken persoon. 



EVALUATIE - VAKGEBONDEN KENNIS, VAARDIGHEDEN, VAKATTITUDES EN COMPETENTIES 

Dagelijks werk 

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen verschillende evaluaties die hun evolutie in 
kaart brengen.  Leerkrachten hebben verschillende mogelijkheden om de leerlingen te 
evalueren: 

✓ Tijdens een klasgesprek in de klas vragen stellen en de mondelinge antwoorden 
evalueren 

✓ Korte overhoringen of toetsen houden tijdens de les, al dan niet aangekondigd 
✓ Herhalingstoetsen houden, die steeds vooraf aangekondigd zijn 
✓ Oefeningen en taken opleggen 

 
Voor gedrag en algemene houding worden geen cijfers toegekend die meetellen voor de 
evaluatie. Voor elk vak kan een beperkt deel van de evaluatie voorbehouden worden voor de 
evaluatie van vakattitudes (bv. nauwkeurig werken, goed structureren, volledigheid nastreven, 
...). De vakleerkracht deelt je bij het begin van elk schooljaar de attitudes mee die dat jaar voor 
dat vak aangeleerd en geëvalueerd kunnen worden. 

Mondelinge evaluatie: van elke mondelinge evaluatie wordt een schriftelijk verslag 
bijgehouden om het resultaat zo goed mogelijk te motiveren. 

Permanente evaluatie 

Alle vakken van de B-stroom (1ste graad) worden geëvalueerd door gespreide of permanente 
evaluatie, d.w.z. voortdurend evalueren, als constant onderdeel in de lespraktijk. Met 
permanente evaluatie evalueert men niet enkel een eindresultaat, maar meet men doorheen 
de lessen het ontwikkelingsproces, procesevaluatie. Evalueren is een vast onderdeel van de 
les en speelt onmiddellijk in op de noden van de leerlingen. Voor vakken met permanente 
evaluatie worden geen examens georganiseerd. De beoordeling berust hier louter op de 
beoordeling Dagelijks Werk. 

Gewicht van de onderdelen 

Voor elk niveau en elke onderwijsvorm gelden specifieke afspraken. 

In de 1ste graad B-stroom: voor vakken met permanente evaluatie telt het Dagelijks Werk voor 
100%. 

Een uitgebreide versie i.v.m. evaluatie is terug te vinden in het schoolreglement vooraan in de 
agenda op onze website http://www.campuskompas.be/middenschool/praktisch.asp 
 

http://www.campuskompas.be/middenschool/praktisch.asp


RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN COMPUTERS, INTERNET EN SMARTSCHOOL 
 
Toegang tot de computerlokalen  

 

• De computerlokalen worden enkel gebruikt onder begeleiding en toezicht van een 
leerkracht. 

• Bij het verlaten van de computerklas let je op het volgende: 
✓ Pc wordt correct afgesloten; 
✓ Toetsenbord wordt tegen het scherm geschoven; 
✓ Muis wordt boven op de centrale verwerkingseenheid geplaatst; 
✓ Stoel wordt tegen de bank gezet. 

• Gebruik computers buiten de lesuren 
✓ Er kan niet afgedrukt worden, we kunnen bestanden opgeslagen worden via 

smartschool – ‘mijn documenten’;  
✓ De computers kunnen enkel gebruikt worden voor school- en opzoekingswerk 

of voor het raadplegen van de berichtenbox of e-mail 
✓ Slechts één gebruiker per pc wordt toegelaten. Groepswerk is niet toegelaten; 
✓ Internetten gebeurt in stilte, zonder de anderen te storen; 
✓ Telefoneren via internet is niet toegelaten; 
✓ Sociale websites (o.a. Facebook), spelletjes spelen of doelloos rondsurfen is 

niet toegelaten; 
✓ Bestanden/software die worden overgenomen van internet kunnen virussen 

bevatten. De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens; 
✓ Hou er rekening mee dat indien alle computers bezet zijn, er die dag geen extra 

ruimte zal zijn om het schoolwerk uit te voeren. Plannen is dus de boodschap; 
✓ Beschadiging van hard- of software moet vergoed worden; 
✓ Het niet naleven van deze afspraken, het niet opvolgen van de richtlijnen van 

de leerkracht van toezicht, het misbruiken van de computer of van de toegang 
tot internet, kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van internet en/of van het 
computerlokaal buiten de lesuren. 

 
Gebruik van de computers  
  
Hardware 
  
Als je bij het opstarten van de computer onregelmatigheden vaststelt, breng je de leerkracht 
hiervan onmiddellijk op de hoogte. Dat doe je ook als er problemen zijn met een computer of 
het netwerk. Probeer het probleem niet zélf op te lossen. 
  
Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamer, ...) Af 
te koppelen of te verplaatsen. 
  
Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen 
verhaald worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. Onder 
opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen 
aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen, het wissen of 
wijzigingen van instellingen en van de software, ... 
  
Algemeen 
  
Het installeren en/of downloaden van software op een schoolcomputer is verboden. 
  
Je werkt enkel aan de opdracht die door de leraar is opgegeven. 
  



De computer- en netwerkinfrastructuur en het internetgebruik is er enkel voor educatieve 
doeleinden!  
  
Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet doorgegeven! 
  
Leerlingen werken enkel met hun eigen bestanden en mappen en voeren slechts de 
handelingen uit die door de leerkracht worden opgelegd en/of toegestaan. Leerlingen mogen 
de bestanden en mappen van andere leerlingen niet wijzigen of wissen. 
  
Alle bestanden en mappen worden correct geplaatst in een mappenstructuur of binnen 
smartschool. Foutief geplaatste bestanden en mappen alsook persoonlijke bestanden worden 
systematisch verwijderd. 
  
Het wijzigen van instellingen op de computers is verboden. 
  
Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk of op andere informatiedragers zijn steeds 
toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. Leerlingen kunnen zich niet 
beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet te laten zien. 
  
Logboekgegevens van servers, pc's en smartschool worden ter controle gebruikt. 
  
Smartschool 
 
Elke gebruiker is verplicht kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met de 
eindgebruikersovereenkomst van smartschool; dit moet gebeuren wanneer je de eerste keer 
aanmeldt op het digitaal leerplatform. 
 
Wachtwoord 
 
Het wachtwoord om toegang te krijgen tot smartschool is strikt persoonlijk en mag nooit aan 
derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor; misbruiken zullen 
onderzocht en eventueel gesanctioneerd worden. 
 
Onrechtmatig gebruik – misbruik 
 
Smartschool zélf is uiteraard gebonden aan de Belgische wetgeving en om die reden 
controleert het bedrijf regelmatig zelf de eigen servers op oneigenlijk gebruik. Bij vermoeden 
van oneigenlijk gebruik of misbruik (bv. Verspreiden van mp3-bestanden), worden de 
coördinatoren van de school hiervan op de hoogte gebracht. Zij behouden zich het wettelijk 
recht toe om, wanneer zich onregelmatigheden voordoen, in samenspraak met de directie, 
controles te doen. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, zal een gepaste sanctie volgen. 
Smartschoolgebruikers die zelf misbruik vaststellen wenden zich tot de directie. 
 
Communicatie  
 
De communicatie binnen smartschool gebeurt steeds met respect voor medeleerlingen en 
leraren. Beledigende uitspraken over leraren en/of medeleerlingen zijn niet gewenst en ieders 
privacy blijft altijd gerespecteerd. 
De taal die je gebruikt is steeds correct (Standaardnederlands en dus geen chattaal) en volgt 
de regels van de ‘nettiquette' (b.v. Beleefde aanspreking en afsluiting van berichten). 
 
van leraren en leerlingen wordt verwacht dat zij op regelmatige basis smartschool raadplegen. 
 



Deze bladzijde terug afgeven aan de leerkracht na ondertekening door ouders en leerling 
 
 
 

BEWIJS VAN KENNISNAME EN AKKOORDVERKLARING 
AFSPRAKENBLAD 2019-2020 

 
 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………….…………, 

ouder of voogd van ……………………………………....................., verklaar hierbij 

kennis genomen te hebben van de afsprakennota 2019-2020 en teken voor akkoord. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd                                              Gelezen en goedgekeurd 

 

Handtekening ouder                                                Naam en handtekening leerling 

 


