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Afspraken in het Sint-Martinusinstituut   

   

1. Schooluren   

   

07.30 uur   De school is open.   

08.25 uur   Om 08.25 uur moeten alle leerlingen in de studiezaal aanwezig zijn:   

 eerste graad in studiezaal 1  

 tweede graad in studiezaal 2   

 Iedere leerling heeft een vaste plaats in de studiezaal;   

 Indien uw zoon/dochter na 8.25 uur op school aankomt, moet 

hij/zij toch naar de studie komen om zich te melden. Indien de 

studie voorbij is, moet hij/zij zich spontaan aanmelden op het 

secretariaat.   

08.30 uur   Alle leerlingen gaan naar het lokaal waar het eerste lesuur zal doorgaan   

8.30 – 12.00 uur    In de voormiddag zijn er vier lesuren van 50 minuten 

voorzien; er is een onderbreking van 10.10 tot 10.20 uur;  Op 

woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur.   

12.00  – 13.00 uur   Middagpauze   

 Leerlingen die naar huis gaan om te eten, moeten ten laatste om   

12.55 u terug op school aanwezig zijn  

 Leerlingen die op school warm of boterhammen eten, verlaten de 

school nooit over de middag.   

13.00  – 16.30 uur    Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er vier lesuren van 50 
minuten voorzien.    

 Op vrijdag zijn er maar drie lesuren. Dan eindigt de school om   

15.40 uur.    

 In de namiddag is er een onderbreking van 14.40 tot 14.50 uur.   
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2. Studietijd op school   

   

a. Verplichte studietijd binnen de lestijden op school.    

 Voor de meeste klassen zijn er wekelijks 2 of 3 studie-uren in het gewone lessenrooster   

voorzien.    

   

b. Niet-verplichte studietijd op school: avondstudie of woensdagnamiddagstudie.  

   

Om rustig en ongestoord te werken of studeren biedt onze school de kans om dat in een rustige 

omgeving te doen.   

De avondstudie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 16.50 tot 18 uur. De leerlingen 

die de studietijd volgen, blijven na de lessen op school.   

Op woensdagnamiddag is er studiemogelijkheid van 12.35 tot 15 uur.   

Voor de avond- of woensdagnamiddagstudie schrijf je in het begin van het schooljaar in. Alleen 

door een voorafgaande, schriftelijke of telefonische vraag van de ouders kan een leerling(e) ervan 

vrijgesteld worden. De avondstudie is geen verplichte activiteit en is betalend (zie bijdrageregeling).  

 De eerste graad volgt studie in studiezaal 1 en de tweede graad zit in studiezaal 2. De leerlingen 

kunnen tijdens de avondstudie/woensdagnamiddagstudie gebruik maken van een schoolcomputer 

mits toestemming van een leerkracht en met toestemming van de studiemeester.   

Leerlingen die de rust in de studie verstoren kunnen gesanctioneerd worden met bijvoorbeeld een 

schrijfstraf. Deze moet altijd op een huiswerkblad gemaakt worden.   

  

3. Tijdens de lessen   

   

De overgangen dienen rustig, stil en ordelijk te verlopen.   

Eten en drinken mag enkel tijdens de pauzes. Bij het belsignaal worden blikjes en papiertjes in de 

vuilnisbak gedeponeerd. Er wordt dus niet meer gegeten of gedronken in de rij, de gangen en de 

klas.   

Alle voorwerpen die verwondingen of ongelukken kunnen veroorzaken, zijn verboden.   

Leslokalen worden na de les netjes achtergelaten.   

Leslokalen worden nooit verlaten voor het belsignaal.   

  

4. Tijdens de pauzes   

   

Alle leerlingen gaan na de pauze van 10.10 uur en 14.40 uur onmiddellijk naar het leslokaal.   

Ruwe en gevaarlijke spelen zijn niet toegelaten.   

Alle voorwerpen die verwondingen of ongelukken kunnen veroorzaken, zijn verboden. De 

automaten worden enkel tijdens de pauzes gebruikt. Lege blikjes en verpakkingen worden in de 
daartoe voorziene containers gegooid.   

Tijdens de pauzes en voor aanvang van de lessen gaan de leerlingen niet in de lokalen.  

Tijdens de pauzes worden de schooltassen op de daartoe voorziene rekken geplaatst. Wie ’s 

middags op school blijft, mag zonder toestemming de school niet verlaten.  
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Ook tijdens de speeltijden mag geen enkele leerling de school verlaten tenzij hij/zij de 

toestemming heeft van de directeur of voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders.   

Hierop wordt streng toegezien. Wie toch de school verlaat zonder toestemming, wordt 
gesanctioneerd met strafstudie.    

De toiletten zijn geen verzamelplaats noch speelplaats.   

De leerlingen mogen tijdens de speeltijden niet in de fietsenstalling en de bosjes lopen.   

   

5. Afwezigheden   

   

Indien uw zoon/dochter ziek is, verwittigt u zo snel mogelijk de school. Dit kan vanaf 7.50 uur 

telefonisch op het nummer 051 58 85 45 of SMS op 0496 48 97 43 of via mail op 

smik@sintrembert.be.  Wetgeving omtrent gewettigde afwezigheden of het gebruik van ouders- dan 
wel doktersbriefjes kan je in het algemeen schoolreglement nalezen. Hierna geven we een 

samenvatting daar van.  

   

“ Als uw zoon of dochter afwezig is voor een korte ziekteperiode van maximaal drie opeenvolgende 

kalenderdagen volstaat een briefje uit de agenda, ondertekend door de ouders. Per schooljaar zijn 

slechts vier dergelijke briefjes toegestaan.  Vanaf de vijfde korte afwezigheid of een afwezigheid van 

meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een doktersattest vereist.    

Bij afwezigheid tijdens aangekondigde toetsen en examens  moet voor elke afwezigheid (ook voor een 
halve dag) een doktersattest worden voorgelegd.   
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. “  

   

6. Maaltijden op school   

Middagmaal: de leerlingen die ’s middags niet naar huis gaan, zijn verplicht om voor het middageten 

op school te blijven. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel een middagmaal in de eetzaal van de school 
(€ 4,60) ofwel een picknick van thuis. De leerlingen die boterhammen eten, betalen een éénmalige 

huurprijs voor het gebruik van de eetzaal. Er worden ook belegde broodjes aangeboden (€ 3) en over 

de middag wordt op school gratis kraantjeswater en warme soep (€ 0,50) aangeboden.  De 

bonnetjes voor een warme maaltijd, de soep, een belegd broodje… zijn te verkrijgen in het 

secretariaat. De leerlingen kunnen tijdens de speeltijden van de voormiddag bonnetjes kopen in het 
secretariaat. Op woensdag is er geen bonnenverkoop.    

In de eetzaal wordt een beleefde en voorname houding verwacht. Een respectvolle houding 

tegenover leerlingen en alle schoolmedewerkers is noodzakelijk. Tijdens het schooljaar worden er 
leerlingen aangeduid voor de tafelorde.   

    

7. Kastjes   

   

Alle leerlingen kunnen een degelijk opbergkastje huren. Je kunt er je boeken, gsm (die uitstaat), 
tekengerei, gymspullen, lunchpakket… in opbergen. Dat kan het gezeul met een zware schooltas 
voorkomen en bovendien is je materiaal er ook beveiligd tegen diefstal.   
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De huurprijs bedraagt € 21 per schooljaar. De betaling gebeurt contant bij het overhandigen van de 
sleutel. Bij aanvraag van een nieuwe sleutel wordt de kostprijs van de nieuwe sleutel (€ 10) 
doorgerekend.   
De school biedt de leerling de service aan en verwacht dat de leerling er ook zorg voor draagt.    

   

Op de kastjes mogen er geen stickers gekleefd worden. Om zaken te bevestigen aan de kastjes dient 

er gebruik gemaakt te worden van magneten (geen kleefband).   

   

Wij dringen erop aan om waardevolle voorwerpen op te bergen in de kastjes. Laat nooit waardevolle 

voorwerpen (gsm, portefeuille…) in de boekentas achter.   

   

Wanneer kunnen de leerlingen in de kastjes:   

• 7.30 uur - 8.20 uur   

• 10.10 uur - 10.20 uur    

• 12.00 uur – 12.10 uur   

• 12.55 uur – 13 uur   

• 14.40 uur – 14.50 uur    

• 16.30 uur - 16.50 uur   

• Na de avondstudie   

   

De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de 

inhoud van de kastjes.   

   

8. De fietsenstalling   

   

De leerlingen met de fiets komen ‘s morgens de fietsenstalling binnen via De Mote.   

’s Middags verlaten de fietsers het schooldomein via de Ichtegemstraat. ’s Avonds verlaten de 

fietsers de fietsenstalling via De Mote.    

Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en beveiligd met een slot. De school is in geen geval 

verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging. Om veiligheidsredenen wordt er niet gefietst tussen 

de gebouwen en wordt er niet gefietst als men het domein verlaat. Een leerling die het 

schooldomein verlaat via de Ichtegemstraat moet te voet tot aan de Ichtegemstraat.   

Tijdens de lesuren en speeltijden is de fietsenstalling verboden terrein voor de leerlingen.  Enkel de 

leerlingen die ’s middags naar huis gaan en leerlingen die geen avondstudie volgen mogen op 
bepaalde tijdstippen (’s middags en om 16.30 uur) in de fietsenstalling.    

9. Het woon-schoolverkeer   

   

De school verwacht van de leerlingen een correct gedrag en een passende houding, zowel binnen als 
buiten het schooldomein.   

Voor en na schooltijd blijf je niet rondhangen aan de schoolpoorten, in het domein De Mote of langs 

de straat. Je neemt steeds de kortste en/of veiligste weg naar de school en terug naar huis. Anders 
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ben je niet verzekerd! Samenscholingen in de schoolomgeving worden door buren en voorbijgangers 

als onaangenaam ervaren. We verwachten van de leerlingen dat ze door hun gedrag en houding de 

goede naam van de school niet in het gedrang brengen.   

   

10. Gsm-toestellen en slimme horloges   

   

De gsm moet tijdens de schooluren uitgeschakeld zijn en in het kastje opgeborgen worden.    

Gsm-gebruik op school wordt onder geen enkele voorwaarde toegestaan.   

Uw zoon/dochter kan in dringende gevallen tijdens de schooluren gebruik maken van de gsm mits 

toestemming van de studiemeesters. Omgekeerd kunnen ouders bij dringende zaken de school 
contacteren (051 58 85 45). De boodschap wordt dan aan de leerling overgebracht. Bij leerlingen die 

toch gebruik maken van de gsm, wordt gevraagd het toestel op het secretariaat af te geven. De 

leerling wordt de eerste twee keer gesanctioneerd met vijf bladzijden, vanaf de derde keer wordt  de 

leerling gesanctioneerd met 2 uur nablijven.  Het afgegeven gsm-toestel mag afgehaald worden op 

het einde van de schooldag.   

Slimme horloges mogen niet gebruikt worden tijdens testen, overhoringen en examens.   

    

   

11. Leerboeken  

   

Sommige leerboeken worden gehuurd aan de school. De boeken en schriften worden met de nodige 

zorg behandeld, moeten gekaft worden en voorzien van een etiket met de naam en de klas van de 

leerling erop vermeld.   

Bij moedwillige beschadiging van didactisch materiaal en boeken zal de prijs aan de ouders worden 

aangerekend.   

   

12. Medicatie   

   

Op school kunnen de leerlingen geen medicatie verkrijgen. Indien uw zoon/dochter geneesmiddelen 

moet innemen tijdens de schooluren, moet er een attest van een arts afgeleverd worden. Er wordt 

met deze info discreet omgesprongen.   

   

13. Administratie en documenten   

   

Formulieren en attesten kunnen op het secretariaat worden aangevraagd en ingevuld.  
Adresveranderingen moeten onmiddellijk gemeld worden op het secretariaat. Informatieve 

nieuwsbrieven worden regelmatig met uw kind meegegeven en worden op smartschool geplaatst. 

Directie en leerkrachten maken van dit medium gebruik om organisatorische onderwerpen, 
aankondigingen en toelichtingen bekend te maken. De agenda is een officieel document. Elke 

leerling moet steeds de ingevulde agenda bijhebben en op aanvraag kunnen voorleggen. Voor de 
leerlingen zelf is de agenda vooral een nuttig instrument waardoor ze georganiseerd kunnen 

werken. De agenda moet verzorgd zijn, op de kaft van de agenda wordt er niet geschreven en  

worden er geen stickers gekleefd. De schoolagenda is tevens een belangrijk communicatiemiddel 
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tussen de ouders en de school. Wij dringen erop aan de schoolagenda wekelijks te controleren en te 

ondertekenen.    

   

14. Verzekeringen   

   

Wie zich onttrekt aan het toezicht van de school door de school zonder toestemming te verlaten of 

op excursie de groep verlaat is niet meer gedekt door de verzekering.   

Elk ongeval moet onmiddellijk gemeld worden op het secretariaat.   

Leerlingen moeten goed op hun persoonlijke bezittingen letten. De school is niet verantwoordelijk 

voor diefstal of beschadiging ervan.   

   

15. Leerlingenraad   

   

Alle leerlingen krijgen de kans  zich jaarlijks kandidaat te stellen voor de leerlingenraad. De leerlingen 

van de klas kiezen hun vertegenwoordiger(s). De gekozenen vormen de leerlingenraad.  Op 

geregelde tijdstippen is er overleg met een leerkracht en/of de directie. Voorstellen van de 
leerlingenraad worden besproken en in de mate van het mogelijke opgevolgd.   

   

   

Voor alle onderwerpen baseren we ons op het Algemeen Schoolreglement van de Scholengroep 

Sint-Rembert 2019-2020 

  

Schoolonkosten 2019-2020  
      
  

  Aan te rekenen kosten: 1e jaar        

                

Benodigdheden:              
Verplichte uitgaven:     

Schoolagenda + hoesje  € 6,00  

Heen & weer map  € 4,50  

Rapportmapje  € 5,70  

Huiswerkblok  € 1,50  

Turnkledij: T-shirt  € 8,00  

Turnkledij: broek jongens  € 6,00  

Turnkledij: broek meisjes  € 9,50  

Fotokopies per 100  € 5,00  

Forfait mechanica - elektriciteit  max. € 50,00  

Huur werkkledij mechanica - elektriciteit  € 2,00  
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Forfait STV  max. € 50,00  

Aankoop schort (lln STV)  € 9,50  

Forfait Plastische Opvoeding  max. € 25,00  

Aankoop werkboeken  max. € 350,00  

Huur handboeken  max. € 15,00  

Niet verplichte uitgaven:     

Huur kastje  € 21,00  
Activiteiten:              

Verplichte uitgaven:     

Zwemmen per beurt  € 1,10  

bezoek jeugdauteur/Boekpromotie  max. € 3,5  

Sober maal (max. 3x)  € 3,50/maal  

Maaltijd einde trimester  € 4,80/trimester  

Corrida  € 1,00  

Musical 40-45 € 27,00 

Bezinning - kringdag -Splinters en balken  € 10,00  

Schoolreis  max. € 35,00  

Sportdag/Langlaufen  max. € 35,00  

Schoolproject  max. € 10,00  

Uitstappen/activiteiten in kader van project  max. € 30,00  

Vakgerichte uitstappen  max. € 40,00  

Schooltoneel-muziekvoorstelling  € 10,00  

gebruik refter boterhameters  € 12/schooljaar  

Niet verplichte uitgaven:     

Avondstudie/woensdagstudie  € 10/avond/schljr  

Schoolfotografie (individueel + klasfoto)  max. € 15,00  

Warme maaltijd  € 4,60  

Belegd broodje  € 3,00  

Soep  € 0,50  

Plat water tijdens de maaltijd  gratis  
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  Aan te rekenen kosten: 2e jaar        

                

Benodigdheden:              

Verplichte uitgaven:     

Schoolagenda + hoesje  € 6,00  

Huiswerkblok  € 1,50  

Turnkledij: T-shirt  € 8,00  

Fotokopies per 100/stuks  € 5,00  

Forfait mechanica - elektriciteit  max. € 50,00  

Werkpakket Techniek  max. € 50,00  

Huur werkkledij mechanica - elektriciteit  € 2,00  

Forfait STV  max. € 50,00  

Forfait Plastische Opvoeding  max. € 25,00  

Aankoop werkboeken  max. € 270,00  

Huur handboeken  max. € 10,00  

Niet verplichte uitgaven:     

Turnkledij: broek jongens  € 6,00  

Turnkledij: broek meisjes  € 9,50  

Huur kastje  € 21,00  

Activiteiten:              

Verplichte uitgaven:     

Zwemmen per beurt  € 1,10  

bezoek jeugdauteur/Boekpromotie  max. € 3,50  

Sober maal (max. 3x)  € 3,50/maal  

Maaltijd einde trimester  € 4,80/trimester  

Corrida  € 1,00  

Musical 40-45 € 27,00 

Bezinning  max. € 10,00  

Schoolreis  max. € 25,00  
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Sportdag/Langlaufen  max. € 35,00  

Schoolproject  max. € 10,00  

Vakgerichte uitstappen  max. € 50,00  

Activiteiten/uitstappen in kader van project  max. € 30,00  

Schooltoneel-muziekvoorstelling   max. € 10,00  

gebruik refter boterhameters  € 12/schooljaar  

Niet verplichte uitgaven:     

Avondstudie/woensdagstudie  € 10/avond/schljr  

Schoolfotografie (individueel + klasfoto)  max. € 15,00  

Warme maaltijd  € 4,60  

Belegd broodje  € 3,00  

Soep  € 0,50  

Plat water tijdens de maaltijd  gratis  

  

  

  Aan te rekenen kosten: 3e jaar        

                

Benodigdheden:              

Verplichte uitgaven:     

Schoolagenda + hoesje  € 6,00  

Huiswerkblok  € 1,50  

Turnkledij: T-shirt  € 8,00  

Huur stofjas praktijk chemie  € 3,00  

Fotokopies per 100/stuks  € 5,00  

Forfait Plastische Opvoeding  € 25,00  

Grafische rekenmachine  € 112,00  

Aankoop werkboeken  max. € 300,00  

Huur handboeken  max. € 30,00  

Niet verplichte uitgaven:     

Turnkledij: broek jongens  € 6,00  
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Turnkledij: broek meisjes  € 9,50  

Huur kastje  € 21,00  
Activiteiten:              

Verplichte uitgaven:     

Zwemmen per beurt  € 1,10  

bezoek jeugdauteur/Boekpromotie  max. € 3,50  

Drugpreventie  Ca. € 7,00  

Sober maal (max. 3x)  € 3,50/maal  

Maaltijd einde trimester  € 4,80/trimester  

Corrida  € 1,00  

Musical 40-45  € 27,00 

Bezinning  max. € 30,00  

Schoolreis  max. € 30,00  

Sportdag/Langlaufen  max. € 35,00  

Vakgerichte uitstappen  max. € 45,00  

Schoolproject  max. € 10,00  

Activiteiten/uitstappen in kader van project  max. € 30,00  

Schooltoneel-muziekvoorstelling  max. € 10,00  

gebruik refter boterhameters  € 12/schooljaar  

Niet verplichte uitgaven:     

Avondstudie/woensdagstudie  € 10/avond/schljr  

Schoolfotografie (individueel + klasfoto)  max. € 15,00  

Warme maaltijd  € 4,60  

Belegd broodje  € 3,00  

Soep  € 0,50  

Plat water tijdens de maaltijd  gratis  

  

 Aan te rekenen kosten: 4e jaar        

                

Benodigdheden:              
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Verplichte uitgaven:     

Schoolagenda + hoesje  € 6,00  

Huiswerkblok  € 1,50  

Turnkledij: T-shirt  € 8,00  

Fotokopies per 100/stuks  € 5,00  

Aankoop werkboeken  max. € 275,00  

Huur handboeken  max. € 30,00  

schort praktijk chemie  € 3,00  

Niet verplichte uitgaven:     

Turnkledij: broek jongens  € 6,00  

Turnkledij: broek meisjes  € 9,50  

Huur kastje  € 21,00  

Activiteiten:              

Verplichte uitgaven:     

Zwemmen per beurt  € 1,10  

bezoek jeugdauteur/Boekpromotie  max. € 3,50  

Drankpreventie  Ca. € 7,00  

Sober maal (max. 3x)  € 3,5/maal  

Maaltijd einde trimester  € 4,80/trimester  

Corrida  € 1,00  

Musical 40-45 € 27,00 

Bezinning  max. € 25,00  

Schoolreis: 2 daagse Londen  max. € 145,00  

Sportdag/Langlaufen  max. € 35,00  

Vakgerichte uitstappen  max. € 35,00  

2-daagse Tongeren-Trier  max. € 95,00  

Schoolproject  max. € 10,00  

Uitstappen in kader van project  max. € 30,00  

Schooltoneel-muziekvoorstelling  max. € 10,00  
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gebruik refter boterhameters  € 12/schooljaar  

Niet verplichte uitgaven:     

Avondstudie/woensdagstudie  € 10/avond/schljr  

Schoolfotografie (individueel + klasfoto)  max. € 15,00  

Warme maaltijd  € 4,60  

Belegd broodje  € 3,00  

Soep  € 0,50  

Plat water tijdens de maaltijd  gratis  
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