
WAT DOE IK ALS … 
 
… ik te laat kom? 
Ik ga eerst naar het leerlingensecretariaat waar mijn “te laat” geregistreerd wordt. Ik krijg hiervan een bewijs mee. In de klas verontschuldig ik me 
bij de leerkracht.  
 
… ik voorzie dat ik om een bepaalde reden niet naar school kan komen? 
Mijn ouders brengen de school vooraf op de hoogte. Dit kan door een mailtje te sturen naar afwezigheden@rozenbergmol.be of via Smartschool 
met een bericht aan ‘Afwezigheden Secretariaat’. 
 
… er een klasgenoot afwezig is? 
Het is voor hem/haar prettig als ik de notities gedurende zijn/haar afwezigheid aanvul. 
 
… ik speeltijd heb? 
Ik blijf niet in de gangen maar ga dadelijk naar de speelplaats. Zo nodig maak ik gebruik van het toilet bij het begin van de pauze. Afval en 
etensresten werp ik in de juiste afvalbak; zo houd ik de speelplaats netjes. In de gangen en lokalen eet ik NIET. 
 
… de bel gaat bij het wisselen van de lessen? 
Ik blijf in de klas zitten zonder lawaai te maken. Indien ik van lokaal moet veranderen, doe ik dat vlug, rustig en ordelijk. 
 
… de bel gaat en ik sta op de speelplaats?  
Bij het belsignaal ga ik rustig naar het lokaal waar ik les heb. 
 
… de leerkracht niet komt opdagen? 
Een leerling van de klas gaat naar het leerlingensecretariaat om dit te melden. Ik wacht met de overige leerlingen rustig op mijn plaats tot de 
vervangende leerkracht komt. 
 
… er een ongelukje gebeurt? 
Ik ga naar het leerlingensecretariaat voor eerste hulp, ik druk op het EHBO-belletje en ga verder naar de ziekenkamer. 
 
… er een ongelukje gebeurt op school of op weg naar/van school? 
Ik ga naar het leerlingensecretariaat voor eerste hulp, ik druk op het EHBO-belletje en ga verder naar de ziekenkamer. Ik kan het ongeval aangeven 
aan de schoolverzekering. Ik kan dit formulier ook vinden op Smartschool/Intradesk/Iedereen onder de rubriek Afspraken en 
reglementen/Ongevallenaangifte. 
 
… ik plots ziek word in de klas? 
Ik vraag toestemming aan de leerkracht om de klas te verlaten. Ik ga naar het leerlingensecretariaat, ik druk op het EHBO-belletje en ga verder 
naar de ziekenkamer. Ik ga niet naar de ziekenkamer tussen de leswisseling. Ik vraag eerst toestemming aan de leerkracht van de volgende les. Ik 
verlaat de school nooit zonder toestemming van het leerlingensecretariaat. 
 
… ik blijf eten op school? 
Ik kies zelf wanneer ik eet tijdens de middagpauze. Ik kan een maaltijd gebruiken in het restaurant in de Robianozaal of ik kan mijn lunchpakket 
opeten. 
Mijn lunchpakket kan ik opeten in de Robianozaal (ik ben niet verplicht om daar iets te consumeren), in de cafetaria of buiten. 
Indien ik mijn lunchpakket vergeten ben, dan haal ik een bon voor een lunchpakket op het onthaal. 
Als ik een pasta, een slaatje of een broodje wil, bestel ik voor 8.30 u via Smartschool. Soep kan ik bestellen tot 13.30 u. 's Middags haal ik mijn 

bestelde gerechten af in de Robianozaal. Soep, pasta en slaatjes eet ik daar op. Broodjes mag ik meenemen en opeten in de cafetaria of buiten.  
Mijn ouders kunnen op het digitaal bestelsysteem geld zetten via een overschrijving op rekeningnummer BE89 7330 2091 8785 (KREDBEBB) KSOM 

catering met vermelding van mijn naam en kaartnummer. Een negatief saldo is niet toegestaan.  

… ik schoolmateriaal, boeken, sportkledij, … nodig heb? 
Ik ga hiervoor naar het onthaal. 
 
… ik een lekke band heb? 
Ik ga naar het onthaal. Daar kan ik voor € 1,50 een herstellingsbonnetje kopen. Ik breng mijn fiets naar het werkhuis. Ik kan mijn herstelde fiets op 
het einde van de schooldag daar weer afhalen. Als mijn fiets niet op school kan hersteld worden, kan ik een fiets lenen. Ik ga naar het onthaal, 
waar ik een fietssleuteltje krijg en waar ik eventueel ook mijn ouders telefonisch kan verwittigen. Het fietssleuteltje breng ik de volgende dag vóór 
8.30 uur terug naar het onthaal. 
 
… ik problemen heb met het inloggen op Smartschool of een andere school account? 
Ik vraag dit na in het OLC. 
 
… ik problemen heb met mijn iPad? 
Ik vraag dit na in het OLC. 
 
… ik niet kan inloggen op het netwerk of een computer van de school? 
Ik vraag dit na in het OLC. 
 
… ik het campusreglement wil nalezen? 
Ik vind het op de site van onze school www.rozenbergmol.be onder de rubriek nuttige info/campusreglement. 
 
… ik niet kan deelnemen aan de les L.O.? 
Via een bericht in Smartschool melden mijn ouders dit aan mijn leerkracht L.O. voor de les begint. Dit is enkel mogelijk indien ik éénmalig niet kan 
deelnemen en kan maximum 3 maal op een schooljaar. Indien ik een langere periode niet kan deelnemen, geef ik een attest van een dokter af aan 
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mijn leerkracht L.O. Voor leerlingen in de richtingen LOS en Sportwetenschappen is er steeds een doktersattest vereist (zie hiervoor de afspraken 
van LOS en Sportwetenschappen). 
 
… ik afwezig ben? 
Ik laat mijn ouders de school verwittigen voor 8.30 uur. Dit kan telefonisch (014 31 33 43), via een mailtje naar afwezigheden@rozenbergmol.be of 
via Smartschool met een bericht aan ‘Afwezigheden Secretariaat’.  Ben ik langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek, dan laat ik het doktersattest 
onmiddellijk aan de school bezorgen. 
 

∙ Tijdens één schooljaar mogen mijn ouders 4 maal zelf een afwezigheidsbriefje van de school invullen wanneer ik 3 dagen of minder ziek ben 
geweest. Zij vinden de emoticon voor deze digitale afwezigheidsbriefjes op de startpagina in Smartschool in hun account. Gebruiken ze de 
Smartschool App, dan moeten ze klikken op “open in browser” om het emoticon te zien. Wanneer mijn ouders een digitaal briefje ingediend 
hebben, moet ik mij niet melden op het leerlingensecretariaat bij terugkeer op school.  
∙Ben ik 4 of meer opeenvolgende dagen ziek geweest of hebben mijn ouders reeds 4 maal een afwezigheidsbriefje ingevuld, dan moet ik een 
doktersattest binnenbrengen. Bij terugkeer op school meld ik me voor 8.30 uur op het leerlingensecretariaat om mijn afwezigheid in orde te 
brengen. 
∙Als ik ziek word tijdens de proefwerken of de dag ervoor, moet ik steeds een doktersattest inleveren op het leerlingensecretariaat. Bij 
terugkeer op school meld ik me voor 8.30 uur op het leerlingensecretariaat om mijn afwezigheid in orde te brengen. 

 
… mijn ouders niet kunnen  inloggen op Smartschool? 
Zij vragen dit na in het OLC. Dit kan telefonisch (014 31 33 43) of via een mailtje naar ict@rozenbergmol.be.  
 
…ik een dip(je) heb of mij zorgen maak? 
Ik kan altijd terecht bij de titularis, hulptitularis of een andere leerkracht. Ik ben ook welkom bij de jaardirectie of bij een leerlingbegeleider. 
Buiten de schooluren kan ik terecht bij de Awel. Ik kan mijn vraag mailen, chatten of gratis en anoniem bellen op het nummer 102. www.awel.be 
 
…ik faalangst ervaar?  
Ik kan contact nemen met Mevr. Lieve Hens. 
 
…ik graag sportadvies zou krijgen o.w.v. veelvuldige letsels of een fysieke achterstand? 
Ik kan een afspraak maken met Mevr. Eve Van Gompel 
 
…ik graag advies en/of begeleiding wens bij het  leren studeren? 
Ik leg het probleem voor aan mijn titularis of bij de graaddirectie. 
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