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1      KLEDING

 T-shirt met het schoolembleem, korte donkerblauwe turnbroek van de school, sportkousen en sportschoenen (geen 
vrijetijdsschoenen!).

�In de turnkledij staat duidelijk je voor- en familienaam.

�Om hygiënische redenen wordt er geen hemdje of T-shirt onder het LO T-shirt aangehouden.

Sportkousen zijn verplicht. 

�Sportschoenen moeten proper zijn en mogen in de zaal geen strepen afgeven op de vloer. De veters van de schoenen 
worden dichtgeknoopt. 

�Sportkledij wordt in een afzonderlijke turnzak meegebracht en laat je niet rondslingeren. 

�De turnkledij laat je niet rondslingeren op school: ze wordt wekelijks meegenomen naar huis om te wassen.

�Wie zijn turnkledij vergeet kan bij de LO-leerkracht kledij lenen na vergoeding van 50 cent en een aantekening voor 
attitude. 

2     TIJDENS DE LESSEN L.O.

Uurwerken, juwelen, polsbandjes en piercings worden voor de veiligheid uitgedaan voor de lessen LO.  

Waardevolle zaken worden thuis gelaten om verlies te vermijden. De leraar kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor verlies. Uurwerken, portefeuilles, juwelen en gsm’s worden verzameld in een bak in de zaal. 

Lange haren worden zowel bij jongens als bij meisjes samengebonden met een elastiekje en nagels worden kort 
gehouden. 

Toiletbezoek tijdens de les wordt net zoals in andere lessen vermeden. Wanneer men uitzonderlijk toch naar het toilet 
moet, vraagt men dat eerst aan de leerkracht. In de sporthal gebruikt men de toiletten aan de entreehal, niet die in de 
kleedkamers.

3     GEKWETST OF ZIEK

Indien een leerling 1 x niet kan meedoen brengt hij/zij zijn/haar agenda mee. Daarin staat bij het gedeelte  “correspondentie 
ouders - leerkracht” de datum en de reden, ondertekend door de ouders. 

De leerling die 2 x na elkaar niet kan deelnemen aan de les LO brengt een doktersattest mee. 

 Wie een aantal lessen niet kan meesporten krijgt een “vervangtaak”. Dat is geen straf. Het is een offi  cieel alternatief om 
gekwetste leerlingen ook punten te kunnen geven voor LO. 

�Een vervangtaak kan verschillende zaken inhouden:
� �• 1ste graad: mondelinge vraagstelling na les, schriftelijke taak, ...
� �• 2de graad: een lesverslag maken, een schriftelijke taak uitvoeren, ...
� �• 3de graad: werk maken, samengesteld uit lesverslagen, bijhorende documentatie en de nodige vakliteratuur 
   over de gegeven leerstof (bibliotheek, internet)
�Bij niet-deelname aan de les wordt in geen geval gestudeerd voor andere vakken.
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4     EVALUATIE

Er is een evenwicht tussen persoonsgebonden en bewegingsgebonden evaluatie.

Er wordt permanent geëvalueerd, doorheen het hele schooljaar.

5     INHAALBEURTEN

Bij het missen van belangrijke lessen en/of tests (loopproeven, zwem- en andere tests …) worden er inhaalmomenten 
voorzien om deze tests af te leggen. Inhaalmomenten kunnen buiten de voorziene lestijden vallen (vb. woensdagnamiddag) 
en zijn verplicht mee te maken. De betrokken leerlingen en hun ouders zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht.

6     EXTRA SPORTACTIVITEITEN

Buitenschoolse recreatieve sportactiviteiten van MOEV (Sport beweegt je school!) worden door de leerkracht LO 
meegedeeld en zijn sterk aanbevolen. Inschrijven kan via de leerkracht LO. 

7      ZWEMMEN

� De vastgelegde zwemweken staan in de schoolkalender en op de website van de school.

De betaling gebeurt via de schoolrekening.

� Klassen die 1 lesuur zwemmen hebben verzamelen 10 minuten voor het belteken aan de schoolpoort en wachten op 
de begeleidende leerkracht. Zij komen ook 10 minuten later dan het belteken terug op school toe.    

Wie te laat komt, mag niet meer nakomen en moet zich aanmelden aan het secetariaat. Hij/zij krijgt een vervangtaak en 
heeft een afwezigheid voor zwemmen (staat op punten). Misbruik wordt ernstig gestraft.

Wanneer men niet kan meezwemmen wordt in geen geval gestudeerd. 

�Drank- en snoepautomaten worden niet gebruikt. 

Meisjes dragen een badpak, geen bikini. Jongens dragen een zwembroek, geen short.

Eventueel gebruikte kleerhangers worden opnieuw op hun plaats gehangen na het zwemmen. 

Per semester/trimester worden punten voor aanwezigheden en geleerde vaardigheden gegeven. Leerlingen met een 
langdurig attest krijgen een specifi eke vervangtaak zwemmen.

Bij het missen van belangrijke lessen/tests kunnen er inhaalmomenten worden voorzien. (zie Inhaalbeurten)

8     VERPLAATSING  SCHOOL – SPORTHAL OF SCHOOL - ZWEMBAD

��Alle leerlingen verzamelen aan de schoolpoort en wachten op vertreksignaal van de leerkracht. 
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� De verplaatsing van de school naar de sporthal gebeurt in groep en onder begeleiding van een leerkracht.

Er wordt een vast traject gevolgd. 

Iedereen gaat te voet. Fietsen blijven op school. 

Er worden geen apparatuur voor individuele muziekbeluistering noch geluidsboxen gebruikt.

Winkelbezoek of dergelijke wordt in geen geval geduld. 

De verkeersregels worden gerespecteerd (stoep, zebrapad, voorrangsregels).

Wie te laat is op school, of wie niet aansluit bij de groep moet zijn leerlingen-kaart afgeven aan de leerkracht L.O. : een 
administratieve sanctie volgt. 

Na de les kleedt men zich zo snel mogelijk om en wacht men in de entreehal van de sporthal /het zwembad op het 
vertreksignaal van de leerkracht. 

De terugtocht gebeurt opnieuw in groep volgens afgesproken traject en afgesproken regels.

Uitzondering:  leerlingen die het laatste lesuur L.O. hebben in de sporthal kunnen rechtstreeks naar huis mits ze 
toestemming hebben van de ouders door middel van het daartoe bestemde formulier.  Indien men echter vòòr het 
einde van het lesuur vertrekt naar school, wordt iedereen geacht mee naar school te gaan.


