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8800 Oekene
Maandag
Juf Caroline
Korte studie
Juf Dominique
Lange studie
Wekelijks wordt dit omgewisseld.

Dinsdag
Juf Caroline
Juf Dominique

Donderdag
Juf Caroline
Juf Dominique

Reglement avondstudie
1.

De avondstudie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag.
Wie 50 minuten in stilte kan werken, wordt toegelaten tot de lange studie.
Het eerste leerjaar kan pas na de krokusvakantie deelnemen aan de korte studie.

2.

Voor wie ingeschreven is, is de studie verplicht. Iedereen houdt zich aan de ingeschreven studiedagen. Er wordt enkel van
afgeweken na een schriftelijke vermelding in de schoolagenda.

3.

Om 15.55 uur verzamel je onmiddellijk buiten in de studierij. Van zodra alle rijen vertrokken zijn, heb je een kwartier
speeltijd. Om 16.10 uur staan we in de rij klaar om binnen te gaan.

4.

Je neemt onmiddellijk plaats op de vaste plaats, je haalt je boeken en schrijfgerief uit en legt alles klaar om direct aan je
huiswerk te kunnen beginnen. Je hebt je eigen schrijfgerief mee.

5.

Indien je werkboeken of materiaal voor je huiswerk in de klas bent vergeten, kan je dit niet ophalen. De klassen zijn gesloten.

6.

Om 16.15 uur begint de eigenlijke studietijd; je bent dan in stilte aan het werk. Overloop eerst je huiswerk om na te gaan of
je alles begrijpt. Tijdens het eerste kwartier kun je nog vragen stellen of een extra woordje uitleg krijgen. Daarna moet je
volledig zelfstandig aan het werk blijven.

7.

Is je huiswerk klaar, dan kun je lessen herhalen, een toets voorbereiden,… Heb je echt geen klasopdracht meer of hoef je
niets meer voor te bereiden, dan kun je eventueel een boek lezen.
Je voorziet zelf in een leesboek vanuit de klas of thuis.

8.

Op het platform Kweetet kan worden gewerkt in de computerklas:
* tijdens het tweede deel van de lange studie (vanaf 16.40)
* en enkel indien dit als huistaak is opgegeven in de agenda.
Daar wordt ook in stilte gewerkt.

9.

Wie binnen een week een presentatie op de computer moet voorbereiden, kan dit vóór de aanvang van de studie vragen aan
de studieleerkracht.

10. Brieven schrijven, tekeningen maken,… kunnen enkel indien als klasopdracht. In de studie mag je geen straf schrijven.
11. Op het teken van de studiebegeleider (16.40 of 17.00 uur) kan je je gerief wegbergen, niet vroeger. Daarna geeft de
begeleider toelating om het studielokaal te verlaten.
12. Wie uitzonderlijk vroeger moet vertrekken, doet dit in stilte na het teken van de studiebegeleider.
13. De leerlingen worden schriftelijk of via de weekbrief verwittigd (schoolagenda) als er uitzonderlijk geen avondstudie is.
14. Na de avondstudie worden de leerlingen begeleid tot aan de fietsenstalling of het forum. De terugweg naar huis wordt op
eigen verantwoordelijkheid aangevat. Wees voorzichtig!
15. De aanwezigheid in de avondstudie wordt geregistreerd met de badge. Je badge hangt zichtbaar aan je schooltas.
16. Tijdens de studie mag er water gedronken worden uit de eigen drinkfles.
Handtekening voor akkoord,
De leerling

De ouders

De studiebegeleider

De directeur

