
Het ABC van het SBC 

A Aangenaam! 

Welkom op het Sint-Bernarduscollege. We vinden het aangenaam dat je erbij bent. We zijn een kleine, 
familiale school waar iedereen zich thuis kan voelen. Draag jij ook je steentje bij? Lees je ons ABC even 
mee? 
 

B Belsignalen 

De belsignalen geven aan wanneer een les begint en eindigt. Hou rekening met de volgende regel: 

 8.25u. en 13.10u.: je gaat meteen naar je studeerzaal. 

 10.22u. en 15.07u.: je vormt meteen een rij op de speelplaats. 
 

Bernard Bazaar 

Dat is de naam van ons winkeltje: je kunt er een drankje of koek kopen tijdens de ochtendspeeltijden. 
De prijzen vallen goed mee. 
 

Bezit 

Draag zorg voor al je spullen, en zeker voor je dure spullen, zoals je gsm. Show er niet al te veel mee. 
Hou deze spullen dicht bij je of laat ze achter in de klas. De school is namelijk niet verantwoordelijk 
voor diefstal. 
 

C Conflictbemiddeling 

 
Heb je ruzie? Je kunt altijd terecht bij een aantal medeleerlingen die bemiddelen in de ruzie. Zo hoef je 
niet meteen naar een leraar te stappen met het probleem. 
 

D Dat niet! 

Toch even voor alle duidelijkheid: dit laten we niet toe op school. 

 alcohol 

 drank in blikjes of brikjes  

 kauwgom 

 piercings, tatoeages, nieuwe modesnufjes of gadgets 

 pesterijen en andere vormen van geweld 

 roken 
Op een aantal zaken komen we later terug. 
 

D Drankjes 

 Je mag tussen de lessen water drinken. 

 Als je water wil drinken tijdens de les, spreek je eerst af met je leerkracht. 

 Als je een drankje meebrengt van thuis, zorg je dat het in een hersluitbaar flesje zit: zo laat je 
geen restjes achter. 

 

F Facebook 

De school heeft naast een website ook een facebookpagina. Daarop vind je leuke foto's van allerlei 
activiteiten.  
 

Foto's 

Je mag zelf niet zomaar foto's nemen met je gsm of fototoestel. Als de gefotografeerde persoon daar 
geen toestemming voor gaf, is dat strafbaar. 
 
 

G Gangen 

Het is fijn als je in de gangen de deur openhoudt voor leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten doen 



G 
 
 

dat zeker ook voor jou. 
 
De speelplaats is groot genoeg: tijdens de speeltijd mag je dus niet in de gangen rond lopen. Als het 
echt koud is buiten, zal de opvoeder wel een studeerzaal openen. 
 

Gsm 

Je mag je gsm gebruiken tijdens de speeltijden op de speelplaats. In het schoolgebouw zelf mag je je 
gsm niet gebruiken. 
 

H Hulp nodig? 

Je kunt met al je vragen terecht bij: 

 je klassenleraar 

 een leerkracht die je vertrouwt 

 een opvoeder 
 

K Kledij 

Je komt netjes gekleed naar school. Je bent hier tenslotte niet op vakantie. 
 

L Leerlingenraad 

In de leerlingenraad organiseer je leuke activiteiten en bedenk je hoe je het leven op school 
aangenamer kan maken. Iedereen is welkom. 
 

Leraarskamer 

Je mag zeker iets gaan vragen aan de leraarskamer. Je doet dat wel alleen: je hoeft daarvoor niet 
vergezeld te worden van vrienden. 
 
Tussen 12.05u en 12.45u. nemen ook de leraars lunchpauze. Dan openen zij de deur even niet. Kom na 
12.45u. terug met je vraag. 
 

M Middagpauze, oef! 

 

 Het middagmaal 
 Je eet 's middags op school of thuis. Als we vaststellen dat je ergens anders  gaat  eten, 
 volgt een strafstudie. 
 

 Middagactiviteiten 
 Je kunt tijdens de middagpauze deelnemen aan tal van leuke activiteiten zoals 
 gezelschapsspelen, badminton, pingpong, voetbal, ... Er is voor elk wat wils. 
 

R Respect 

 
We vinden het niet fijn als je iemand uitscheldt of pest: het verziekt de sfeer op school. We kijken altijd 
eerst samen hoe we het probleem kunnen oplossen. Als dat niet lukt, zullen we je toch moeten 
straffen. 
 

T Te laat? 

 
Je gaat meteen naar het secretariaat om uitleg te geven.  
 

Z Ziek geweest? 

 Bezorg je afwezigheidsbriefje of ziektebriefje bij terugkeer meteen aan meneer Willems. 

 Spreek met de vakleraars af wanneer je een taak of toets moet inhalen. 
 

 


