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Afspraken over gebruik lokalen, wetenschapslokalen en OLC
Afspraken lokalen
Ga nooit zonder toestemming of begeleiding het lokaal binnen.
Alle apparatuur (verduistering, verwarming, verluchting, tablet, beamer e.d.) wordt alleen door de leerkracht of onder
toezicht van de leerkracht bediend. Op het einde van de les worden alle elektrische toestellen volledig uitgeschakeld
om sluikenergieverbruik tegen te gaan.
De leerkracht kan in het belang van het lesverloop vaste plaatsen toekennen aan de leerlingen. Mocht je een
beschadiging ontdekken op je vaste plaats, dan meld je die zo snel mogelijk aan de leerkracht. Anders ben jij zelf
verantwoordelijk.
We willen elke vorm van beschadiging voorkomen. Opzettelijke beschadiging is vandalisme.
Meld beschadigingen meteen aan het secretariaat
Wie zich schuldig maakt aan vandalisme krijgt automatisch een vrijdagavondstrafstudie; de aangerichte schade dient
sowieso vergoed te worden
In de lokalen en gebouwen mag je niet drinken, snoepen of eten zo voorkomen we dat er gemorst wordt. Het is niet fijn
voor de onderhoudsmensen en bovendien kan het morsen van vloeistoffen zorgen voor beschadiging van bijvoorbeeld
het klavier van de computer.
Na elke les wordt het leslokaal ordelijk achtergelaten. Het bord wordt schoongemaakt en de ramen worden gesloten.
Voor een recreatie en na het laatste lesuur worden zeker ook de lichten gedoofd.
Ontleend materiaal (laptops, woordenboeken, …) wordt onmiddellijk na de les terug gebracht naar het lokaal waar het
gehaald werd.
Na het laatste lesuur van de dag zetten we alle stoelen op de tafels en laten het lokaal netjes geborsteld achter.
Bordenwissers klop je uit met behulp van de tweede bordveger op de speelplaats, niet op daken, ramen, deuren, kasten
of muren.
Je mag je boekentas alleen maar in een lokaal laten staan als je na de recreatie in hetzelfde lokaal les hebt. In alle andere
gevallen neem je ze mee en zet je ze op de voorziene plaatsen. Zorg ervoor dat – omwille van de veiligheid - de
boekentassen of andere voorwerpen de vrije doorgang in trappenhallen en gangen in geen geval belemmeren.

Afspraken wetenschapslokalen
In de loop van dit schooljaar zal je voor de wetenschappelijke vakken aan een aantal leerlingenpractica deelnemen.
Deze zijn in de leerplannen voorzien. De leerlingen zullen er heel wat kunnen bijleren. Het is echter onvermijdelijk dat
er soms gewerkt wordt met potentieel gevaarlijke toestellen en stoffen. Om de risico’s te minimaliseren, hechten we
dan ook zeer veel belang aan veilige werkomstandigheden. Hierna volgen enkele belangrijke punten uit het
laboratoriumreglement. Deze tekst zal in de klas besproken, toegelicht en voor elk specifiek vak aangevuld worden.
Voor alle duidelijkheid willen we vermelden dat het nooit de bedoeling is dat op school uitgevoerde experimenten thuis
herhaald worden. Het is dan immers niet mogelijk dezelfde veiligheidsomstandigheden te garanderen.
Het schoolreglement geldt onverkort in elk wetenschapslokaal.
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Algemeen gebruik Labo (les en practicum)
•

Je verblijft nooit zonder toestemming in het labo.

•

Je zet je schooltas of andere bagage tegen de muur van de gang of tegen de ramen.

•

Je eet of drinkt niet in het labo, je gebruikt evenmin kauwgom.

•

Je neemt niets uit de kasten, tenzij na richtlijnen.

•

Je neemt niets uit het labo mee naar huis.

•

Je blijft af van de water- en gaskraan, net als de stroomaanduidingen.

Regels tijdens een practicum
•

Verloop practicum
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt respect voor het labomateriaal, je beschadigt het niet.
Je draagt een schort die de school daarvoor ter beschikking stelt.
Haren zijn ontvlambaar en je werkt vaak met open vuur. Lange, loshangende haren zijn dus zeker niet
aangewezen.
Je leest aandachtig de richtlijnen voor je een proef uitvoert. Je voert de proef vervolgens uit volgens de
instructies van de leerkracht, je gebruikt de hoeveelheden zoals aangegeven.
Je voert geen andere proeven uit dan deze door de leerkracht aangeduid.
Je houdt elk toestel dat in werking is voortdurend in de gaten.
Je werkt rustig maar verspilt geen tijd. Je blijft op je plaats. Je overlegt enkel met de leerling(en) in je
groep.
Was op je handen gemorste stoffen dadelijk weg. Ze kunnen giftig of bijtend zijn.
Verwittig bij een verwonding, bij morsen van stoffen of bij glasbreuk steeds onmiddellijk de leraar. Hij
zal dan de juiste maatregelen treffen

•

Wetenschappelijke houding

•

Om te vermijden dat reagentia gemengd en onzuiver worden:
▪ verwissel je geen stoppen van flessen,
▪ spoel je je pipet of lepel telkens als je van stof verandert,
▪ giet je nooit restanten terug in de oorspronkelijke fles.

•

In een grote beker verzamel je al de spoelvloeistof om dit nadien bij het chemisch afval te brengen.

•

Ruim alles tijdig op en reinig het gebruikte materiaal. Zet het materiaal terug op de juiste plaats en reinig
de practicumtafel.

•

Verlaat het lokaal pas nadat de leraar je werkplaats heeft geïnspecteerd.

•

Schade veroorzaakt aan materiaal door het niet opvolgen van dit reglement of andere specifieke richtlijnen
van de leraar moet worden vergoed door de leerling die in de fout ging.
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Afspraken OLC
1. Toegankelijkheid
- Het OLC is elke schooldag open:
• Maandag tot vrijdag: van 08.30 u tot 13.10 u en van 13.15 tot 16.05 u, van 16.10 u tot 17 u is
er avondstudie.
• Woensdag van 08.30 u tot 12.10 u
- Individueel:
• tijdens pauzes
• tijdens een witte les
• met een differentiatieopdracht van een leerkracht
- Klassikaal:
• Tijdens een witte les met opdracht/toets: toezicht door toezichter
• Tijdens een les, met opdracht: toezicht door leerkracht
- Boekentassen en jassen worden weggeborgen in het voorziene lokaal.
- Aan de balie kan je inschrijven voor het gebruik van het materiaal van het OLC. Je geeft dan je
leerlingenkaart af.
- Aan de balie kan je tijdens de middagpauze documenten laten afprinten. Deze worden via de
schoolrekening verrekend.
2. Afspraken
- Het OLC is een studie- en werkruimte waar in stilte gewerkt wordt.
- Het is niet toegelaten om te eten of te drinken in het OLC maar ook niet in het boekentaslokaal.
- Bij het verlaten van het OLC ruimt je je werkplek op en zet je de gebruikte naslagwerken terug op hun
plaats.
- De toezichter is bevoegd om leerlingen die de gedragscode binnen het OLC niet respecteren de toegang
te ontzeggen.
3. Gebruik van computers en het internet
- Als je de computers wil gebruiken, meld je bij het binnenkomen aan de balie waarvoor je de pc gaat
gebruiken.
- De computers kan je gebruiken voor opdrachten en voor educatief opzoekwerk op het internet.
- Je mag geen gegevens van de harde schijf kopiëren, niets verplaatsen en geen gegevens bewaren op de
harde schijf. Om virussen te vermijden stuur je documenten bij voorkeur via mail door naar je eigen adres.
- Op het internet mag je enkel gebruik maken van de opzoekmogelijkheid. Je mag niet chatten, niet
deelnemen aan nieuwsgroepen, fora, blogs noch online formulieren invullen of naar muziekprogramma’s
luisteren, tenzij in opdracht van een leerkracht. .
- De toezichter kan op elk ogenblik nagaan wat je aan het doen bent.
- Technische problemen moeten dadelijk worden meegedeeld aan de toezichter.
- Om de rust in het OLC niet te storen, mag geluid op de computers enkele via een hoofdtelefoon
beluisterd worden. Vraag deze hoofdtelefoon aan de balie.
4. Gebruik van naslagwerken en tijdschriften.
- Het OLC heeft ook heel wat werkmateriaal voor verschillende vakken. Met toestemming van je vakleraar
kan je deze in het OLC gebruiken.
- Boeken mogen worden gebruikt in het OLC maar mogen niet meegenomen worden.
- Het jongste exemplaar van kranten en tijdschriften vind je in het leesgedeelte.

