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Studiezaalreglement 

Voor een fijne samenwerking in de studiezaal. 

 Bij het binnenkomen van de studiezaal: 

o draag je geen hoofddeksel; 

o steek je jouw gsm en oortjes in de boekentas / rugzak. 

 Je meldt je samen met je klas spontaan bij de studiezaalverantwoordelijke. 

 De studieverantwoordelijke duidt de rij aan waar je gaat zitten. Je zet je achter elkaar en je sluit 

netjes aan.  

 Je gsm, oortjes, tablet en andere digitale toestellen mogen enkel gebruikt worden na 

uitdrukkelijke toestemming van de studiezaalverantwoordelijke. Je gebruikt deze toestellen 

nooit op eigen initiatief. De toestemming geldt enkel gedurende dat lesuur.  

 Je werkt in stilte aan je taak of overhoring. De studiezaalverantwoordelijke zegt je wat je mag 

gebruiken. Heb je je handboek of werkboek niet bij en kan je daardoor de taak of overhoring niet 

maken, dan stuur je een bericht via Smartschool naar de leraar om dit te melden. 

 Als je uit de les werd ontzet of je kan niet meedoen aan de les L.O., dan krijg je een schrijftaak.  

 Je eet of drinkt niet in de studiezaal. 

 

Vroeger vertrekken of later aankomen 
 

 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

o 8ste lesuur studie => je mag naar huis 

o meer dan 3 u. studie => de studiezaalverantwoordelijke overlegt met de directie om evt. af te 

wijken + toestemming ouders nodig 

 6de en 7de leerjaar 

o 8ste lesuur studie => je mag naar huis 

o meer dan 3 u. studie => de studiezaalverantwoordelijke overlegt met de directie om evt. af te 

wijken + bericht via Smartschool naar de ouders 

 1ste + 2de lesuur evt. later naar school - indien geen opdracht 

 7de + 8ste lesuur evt. vroeger naar huis - indien geen opdracht 

 

BIJ EEN OPDRACHT VOORZIEN DOOR DE LEERKRACHT (TAAK , SO, VOORBEREIDING,…) 

VERVALLEN BOVENSTAANDE REGELS ALTIJD. EEN OPDRACHT GAAT ALTIJD VOOR OP DE 

REGELS ROND EEN EVENTUELE MOGELIJKHEID OM VROEGER NAAR HUIS TE GAAN. 


