AFSPRAKEN EN PUNTENVERDELING
Lichamelijke Opvoeding (LO)
Bij niet-deelname aan de les, moet steeds
•
•
•
•

een nota voorgelegd worden indien het om 1 keer gaat
een doktersattest voorgelegd worden indien het om meerdere lessen gaat
maandstonden zijn geen reden tot niet-deelname
bij misbruik wordt de schoolarts geraadpleegd

•
•

de voorgeschreven sportkledij van de school wordt gebruikt
T-shirt met opdruk van de school + turnbroekje (vrij te kiezen,
donkerblauw of zwart)
kledij niet mee: leerling krijgt vervangkledij (indien beschikbaar) en
betaalt hiervoor 0,50 euro (komt op schoolrekening)

Kledij

•

Vervangtaak
•
•

langdurig medisch attest: schriftlelijke vervangtaak
evaluatie: max. 70/100

Waardevolle voorwerpen
•
•
•

de meeste kleedkamers kunnen afgesloten worden, waardevolle
voorwerpen kunnen daar blijven liggen
indien nodig kunnen portefeuilles en waardevolle voorwerpen bij de
leerkracht in bewaring gegeven worden
bij het niet afgeven kan de school bij verlies of diefstal niet
verantwoordelijk gesteld worden

Zwemmen (1e jaar)
•
•
•
•

jongens: geen zwemshort – geen zij- of achterzakken (zwembroek uit
badpakstof verplicht)
meisjes: badpak uit 1 stuk, geen bikini
3 maal per trimester niet zwemmen zonder medisch attest = inhaalbeurt
zwemmen in afspraak met de leerkracht
wanneer geen medisch attest of vrijstelling via een notitie in het agenda
kan voorgelegd worden, is deelname aan de zwemles verplicht (vervangend
zwemgerief is bij de leerkracht beschikbaar)

Koude Keuken (3e graad)
•
•
•

de verplaatsing naar de Koude Keuken gebeurt met de fiets (eigen fiets of
fiets te huren op school)
de leerlingen volgen het vast traject dat bij het begin van het schooljaar
samen met de leerkracht wordt afgelegd
de leerlingen worden 15 min. na het belsignaal op school omgekleed in de
sportzaal verwacht

Ramadan
•
•

de verplaatsing naar de Koude Keuken gebeurt ook met de fiets
Ramadan is geen reden tot niet-deelname, er wordt wel rekening gehouden
met leerlingen die de Ramadan volgen (zware inspanningen worden
vermeden)

Op het einde van een lessenreeks wordt er steeds een evaluatie uitgevoerd bij de
leerlingen. Punten worden als volgt gegeven: 60% op prestatie en 40% op inzet en
attitude (zie evaluatiefiche).
•
•

Prestatie is de bekwaamheid van de leerling. Het gaat om het evalueren van de
motorische vaardigheden onder de vorm van een productieve test.
Inzet en attitude is de bereidheid van de leerlingen om afspraken na te leven.

Verder worden er ook punten gegeven op hygiëne/orde en stiptheid/respect.
•

•

Hygiëne en orde:
1. Leerlingen dragen het uniform van de school
2. Leerlingen dragen sportschoenen
3. Geen sieraden, uurwerken
4. Lange haren moeten vast
5. Leerlingen tonen doktersbewijs bij niet-deelname door blessure of
ziekte
6. Geen snoep, kauwgom en frisdrank tijdens en tussen de lessen
(water is toegelaten)
Stiptheid en respect:
1. Leerlingen staan 10 minuten na het belsignaal in aangepaste kledij
op het sportterrein
2. Leerlingen zijn respectvol t.o.v. leerkracht en medeleerlingen en
gaan respectvol om met materiaal

Per trimester worden er punten gegeven (2 punten per les). Per les dat de leerlingen
niet in orde is met één van bovenstaande afspraken, verliest hij/zij één punt.

