
Addendum schoolreglement 2020 - 2021 GO! technisch atheneum Ieper.  

Onderstaande wijzigingen vonden plaats in ons schoolreglement:  

“Strafstudie   

Lastig gedrag: indien je gedrag stelt dat onaanvaardbaar is, kan je een strafstudie krijgen. De strafstudie 
gaat door op maandag van 16u20 tot 17u30 en dinsdag van 16u20 tot 17u30. Deze 2 momenten gelden als 
één strafstudie. Je wordt hiervan verwittigd via een bericht op Smartschool. Ook je ouders ontvangen dit 
bericht. Indien je niet aanwezig bent in de strafstudie lastig gedrag, moet je hiervoor ten laatste de 
daaropvolgende vrijdagvoormiddag 10u20 een doktersattest indienen. Indien je dit niet doet, zal je de 
eerstvolgende dinsdag geschorst worden.   
 
Gedurende deze schorsing mag je het schooldomein niet betreden. Wij kunnen niet tolereren dat 
leerlingen die een strafstudie kregen omwille van lastig gedrag, onwettig afwezig zijn op deze strafstudie. 
Een straf zoeken te ontlopen, leidt tot een zwaardere sanctie. Het is jouw verantwoordelijkheid en van je 
ouder(s)/voogd om ervoor te zorgen dat je aanwezig bent op de strafstudie. Wanneer jouw gedrag, na deze 
sanctie, nog niet tot een aanvaardbaar niveau herleid wordt, zullen in de toekomst andere 
tuchtmaatregelen volgen.   
 
Spijbelen: indien je spijbelt, word je door de leerlingbegeleiding op gesprek geroepen. Bij meer dan 5 halve 
dagen onwettig afwezig, wordt dit ook doorgegeven aan het CLB. Let op. Wie te vaak spijbelt riskeert een 
terugbetaling van de studietoelage of kan zelfs het recht op een schooltoelage verliezen. Leerlingen die 
spijbelen worden één keer per maand op woensdagnamiddag verwacht voor inhaalstudie. Op dit moment 
worden de taken ingehaald die tijdens de gemiste lessen gemaakt werden. De inhaalstudie gaat door van 
12u tot 15u. Van 12u tot 12u30 is er verplichte middagpauze in de refter.” 

 

“Werkstudie 

Tijdens de coronapandemie wordt de werkstudie geannuleerd. Dit is organisatorisch niet meer haalbaar 
en de tijdsduur om een taak in te halen wordt te lang. Vanaf 8 maart krijgt iedereen nog 3 dagen de tijd 
om een taak in te halen, indien de taak niet wordt ingediend krijgt de leerling nog één tweede kans om 
zich in orde te stellen (leerkracht spreekt datum af). Indien de leerling de taak nog altijd niet indient krijgt 
hij/zij een nul. De afspraken voor de toetsen blijven gelden.” 


