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Welkom op het Sint-Jozefsinstituut – College Torhout  

 

Van harte welkom op onze school. Het Sint-Jozefsinstituut-college staat klaar om 

jou te helpen je toekomst voor te bereiden en om je te vormen als mens. Samen 

met jou zorgen we er voor dat je na het secundair onderwijs alle troeven in handen 

hebt voor verder succes en een gelukkig en zinvol leven.   

Omdat iedereen optimaal zou kunnen functioneren en het beste uit zichzelf zou 
kunnen halen, zijn goede afspraken niet alleen noodzakelijk, maar ook heel handig.   

Deze afspraken hebben we gebundeld in deze brochure zodat je ze ten allen tijde 
kunt raadplegen.    

   

   

We wensen je samen met je ouders een heel fijn en leerrijk schooljaar toe!  

   

Leerkrachten, studiemeesters en directie van het Sint-Jozefsinstituut - College.  
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1 DAGINDELING  
 

Elke normale lesdag start om 8.30u. Op maandag en dinsdag eindigen de lessen om 16.50u, op 

donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 16u, op woensdag om 12u. Let op: dit schooljaar 

zijn er gewijzigde middagpauzes (zie schema). Op maandag, dinsdag en donderdag kan 

avondstudie gevolgd worden vanaf maandag 12 september.  

 MA DI WOE DO VRIJ 

8.30-9.20 1 1 1 1 1 

9.20-10.10 2 2 2 2 2 

10.10-10.25 pauze 

10.25-11.15 3 3 10.20    3 3 3 

11.15-12.05 4 4 11.10    4 
middagpauze 

12.05-12.25 
middagpauze 

vrij 

12.25-13.15 4 4 

13.15-14.05 5 5 5 5 

14.05-14.20 pauze pauze 

14.20-15.10 6 6 6 6 

15.10-16.00 7 7 7 7 

16.00-16.50 8 8   
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2 LOCKERS – LAPTOP - VERLOREN VOORWERPEN  
2.1  Lockers 

 

Alle leerlingen zijn verplicht om een locker te 

huren.  

De huurprijs van het opbergkastje staat 

vermeld op de bijdrageregeling en wordt 

verrekend samen met de digisprong bijdrage 

voor de laptop (incl. locker, software, sleeve, 

verzekering,…) en bedraagt € 10.50/maand. 

Jouw persoonlijke locker wordt gekoppeld aan 

je maaltijdkaart. Bij verlies van de kaart/sleutel 

meld je dit onmiddellijk bij de opvoeders en 

betaal je een bijdrage    (€ 5) voor een nieuwe 

kaart. 

De school biedt je een service aan en verwacht 

dan ook dat je zorg draagt voor je locker. Je 

kastje is altijd afgesloten en je laat je deurtje nooit openstaan. Opbergkastjes mogen alleen 

gebruikt worden tijdens de pauzemomenten. Technische problemen of onregelmatigheden met 

kaarten of kastjes kom je zo snel mogelijk melden in de Z-kamer.  

Wie zijn lockerkaart/sleutel niet bij zich heeft, kan éénmalig aan een opvoeder vragen om zijn 

locker te openen. 

Op het einde van het schooljaar wordt het kastje volledig leeggehaald. Wie een locker met een 

sleutel heeft gebruikt, geeft deze sleutel op het einde van het schooljaar af aan de opvoeders.  
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2.2   Laptop  

Volgende afspraken gelden omtrent het gebruik van de laptops: 

• Leerlingen brengen standaard elke dag hun laptop mee. Indien een leerling zijn/haar 
laptop niet mee heeft is dit zoals het vergeten van een boek. De leraar beslist. 

• De leerling laat een toestel nooit onbeheerd achter en gebruikt STEEDS de locker als 
opbergplek. 

• Wie in de studie of in de les de laptop voor andere doeleinden dan schoolopdrachten 
gebruikt (spelletjes spelen, chatten, Netflix …) zal onmiddellijk de laptop moeten 
uitschakelen en de opvoeder/leraar kan een sanctie opleggen. 

• Indien de laptop een technisch probleem heeft kan een reservetoestel verkregen 
worden in het OLC. 

• Audio-en videogebruik, streaming kunnen enkel als dit bij de taak hoort (altijd met 
oortjes). 

• Een laptop kan niet op school worden opgeladen 

 

2.3   Verloren voorwerpen – boekentasrekken  

Je boekentas plaats je tijdens de vrije 

momenten in de rekken in de hal van blok 9. 

Laat niets rondslingeren aan de lokalen of in 

de gang. 

Neem elke avond je spullen uit de rekken 

mee naar huis, zodat er niets achterblijft. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor schade of diefstal. 

Je kunt steeds bij de opvoeders navraag doen naar voorwerpen die je verloren 

bent. 
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3 FORUM 
 

• Alle dagstudies en avondstudies gaan door in het forum van blok 9.  

• Tijdens de pauzes kan je gebruik maken van het forum en de drankautomaten.    

• Aan de bar in het forum is er een verkoopdienst waar je een eenvoudig tussendoortje kunt 

kopen. De verkoopdienst is geopend van:  

o 10.10 uur tot 10.25 uur.   

o 14.05 uur tot 14.20 uur.   

Wie tijdens de pauze een versnapering gebruikt, werpt de restjes of de verpakking in de juiste 

vuilnisbakken (PMD, papier of restafval). Bij het verlaten van het forum ruimt iedereen zijn 

eigen afval op en plaatst zijn stoel netjes terug.   

Kies voor gezonde tussendoortjes en water. Er is drinkbaar water voorzien aan de 

waterfonteintjes in de hal van blok 9.  

Elke leerling is verantwoordelijk om tijdens de pauzes het forum terug op orde te plaatsen.  
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4 Z-KAMER: DE OPVOEDERS  

Alle momenten, voor en na de lessen, staan de opvoeders klaar om alles in goede banen te 

leiden. Zij hebben een eigen ruimte waar je terecht kunt voor allerlei vragen over:  

 

 

 

 

5 LUNCH  

5.1  Thuis  

Als je ’s middags thuis eet, mag je om 12.05 uur de school verlaten op maanden en dinsdag en 

om 11.15 uur op donderdag en vrijdag. Je bent ten laatste om 13.10 uur  of 12.20 uur (donderdag 

en vrijdag) weer op school. Enkel de leerlingen die in Torhout wonen, kunnen het middagmaal 

thuis nemen of als je de schriftelijke toestemming hebt van je ouders dat je bij familie in Torhout 

eet en verblijft.  

De leerlingen van het 6de jaar kunnen, met toestemming van de ouders, enkel op de 

dinsdagmiddag buiten school eten. (regime extern)  

 

• lockers 

• ziektebriefjes  

• studie  

• maaltijdkaart  

• wijziging persoonsgegevens of 

persoonlijk regime 

• verloren voorwerpen  

• te laat op school  

• toestemming om school te verlaten 

voor b.v. tandartsbezoek  

• schoolattesten 

• EHBO 

• uitlenen van gezelschapsspelen of 

sportmateriaal 
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5.2  Boterhammen  

De leerlingen die een (gezonde) lunch meebrengen van thuis (= boterhameters) eten om 12.05 

uur of 11.15 uur in het forum of buiten aan de houten picknicktafels. In het forum is een 

microgolfoven en koelkast ter beschikking voor de leerlingen. Deze mogen vrij gebruikt worden 

tijdens de pauzes. Na elk gebruik zelf het apparaat schoonmaken. Het spreekt voor zich dat je 

na het eten alles netjes opruimt.  

Wie zijn boterhammen vergeet, komt 

zich melden in de Z-kamer. We zoeken 

dan samen naar een oplossing.    

In de Z-kamer kan je ’s morgens voor 

8.25 uur een belegd broodje bestellen. 

Je kan contact betalen of via payconiq. 

Om 12.05u kan je jouw broodje komen 

afhalen.   

  

5.3  Warm eten  

Voor de leerlingen die ’s middag de 

lunch in het schoolrestaurant de Brug 

gebruiken, is er een uurregeling per 

dag per afdeling. Deze hangt uit aan 

het infobord in de hal van blok 9. De 

leerlingen verzamelen aan de luifel 

van blok 9 en wachten altijd op een 

teken van de opvoeder om samen 

naar de Brug te vertrekken.   

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een prepaidkaart waarmee je betaalt aan de kassa. 

Zorg dat er altijd voldoende budget op de kaart staat. De kaart is pas geactiveerd als er een 

bedrag van minimum € 10 op komt. Maak er een goede gewoonte van om de kaart bij het 

binnenkomen in je hand te houden.  
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Er is over de middag de vrije keuze uit het ruime aanbod, met o.a. een menu van de dag, een 

bord van de dag of een bord van de chef. Er is ook een mogelijkheid om een koude schotel te 

kiezen en verder kan je er ook verschillende extra tussendoortjes kopen. 

  

 

6 DAGSTUDIE – AVONDSTUDIE  

6.1  Dagstudie  

Tijdens de studie-uren zijn er twee mogelijkheden:  

• Als algemene regel volg je altijd gewoon studie in het forum. Daar noteer je jouw naam 

bij jouw klas op het voorziene blad. Studie in het forum is een stille, individuele studie. 

Zorg dat je altijd schoolwerk of lectuur bij hebt voor een onverwacht studiemoment.  

Enkel als het forum volledig vol zit, kan er gebruik gemaakt worden van het OLC. Dit kan 

enkel na toestemming van een van de opvoeders. 

• Groepswerk/uitleg geven. Tijdens een uur studie kun je in de Z-kamer samenwerken of 

uitleg geven aan elkaar. Je zorgt dat je geregistreerd staat in het logboek. 
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6.2  Avondstudie  

Alle leerlingen kunnen avondstudie volgen. Je schrijft je in voor het hele schooljaar. Wijzigingen 

moet je vooraf schriftelijk bij de opvoeder aanvragen.  

De avondstudie is geen verplichte activiteit, maar zeker aan te raden. Wie zich niet aan de 

afspraken houdt, kan de toegang tot de avondstudie geweigerd worden.  

De volgende punten zijn er om een goede studiesfeer te verzekeren.  

Er is avondstudie op maandag en dinsdag van 17u20 tot 18u50. Op donderdag is er avondstudie 

van 16u30 tot 18u00, daarna is er opvangstudie mogelijk tot 18u50. Er zijn extra 

vertrekmomenten om 17u30 (donderdag), 18u00 en 18u30 (maandag en dinsdag). 

Alle wijzigingen betreffende de avondstudie moet je schriftelijk melden bij de opvoeders.  

Iedereen krijgt een vaste plaats toegewezen in het forum. Tijdens de avondstudie kan je ook 

gebruik maken van een iPad. 

Wie onverwacht geen avondstudie kan volgen, brengt altijd vooraf een opvoeder op de hoogte. 

Gebeurt dit niet dan wordt er tijdens de avondstudie zelf nog contact opgenomen met je ouders 

(via Smartschool).  

Elke afwezigheid in de avondstudie dient door de ouders verantwoord te worden met een briefje 

of een bericht via smartschool. (uitzonderingen: excursies, ziekte) 

 

7  OMGANG MET ANDEREN   

Op school verzorgen we ons taalgebruik en communiceren we steeds op een respectvolle 

manier met elkaar. Vriendelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn de basis van een goede 

sfeer.  

Elke vorm van fysieke of verbale agressie of pesten wordt ernstig gesanctioneerd. 

In de klas spreek je Algemeen Nederlands. In een gesprek met leerkrachten en mensen die op 

de school werken, spreek je ook AN.  
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8  SCHOOLACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL  

Leerlingen dienen zich tijdens verplaatsingen buiten de school (excursies, fietsuitstappen, 

concerten, zwembad, …) steeds te gedragen volgens de richtlijnen van de begeleidende 

leerkracht en de geldende verkeersreglementen (voetpaden, oversteekplaatsen, fietspaden, 

voorrangsregelingen …).    

De leerlingen zijn verplicht om aan alle activiteiten tijdens de lesuren deel te nemen. Je hebt dus 

nooit zelf de keuze over wel of niet deelnemen. Bij afwezigheid kan een forfait voor de vaste 

kosten aangerekend worden. 

   

9 LEERLINGENBEGELEIDING  

Heel  veel leerlingen werken zonder al te veel problemen het secundair onderwijs af. Maar voor 

sommigen gaat het wat moeilijker. Welk probleem je ook hebt, er staan heel wat mensen klaar 

om jou een hand te reiken als het even moeilijk wordt. Je vakleerkrachten in het algemeen, je 

klassenleraar in het bijzonder en je opvoeders doen hun uiterste best opdat je het beste uit jezelf 

zou kunnen halen. Heb je problemen van welke aard ook, dan kan je steeds bij hen terecht. Je 

bent altijd welkom in de ‘Z-kamer’.   

In de Z-kamer staat er altijd iemand klaar om naar je te luisteren en waar nodig te helpen. Elke 

leerling heeft recht op een adempauze of time-out. Zit je met andere zaken in de knoei, dan 

kan je een beroep doen op de leerlingenbegeleiders. Tijdens de wekelijkse cel-

leerlingenbegeleiding overleggen de opvoeders, directie en het CLB welke stappen 

ondernomen moeten worden om een leerling optimaal te helpen.  

 

10 STUDIEBEGELEIDING  

Als je problemen hebt op vlak van studeren, kan je een beroep doen op een ruim uitgebouwde 

studiebegeleiding. Niet enkel staan de vakleraars steeds klaar om je te remediëren (soms zelfs 

over de middag) maar ook in ‘De Z-kamer’ staat er een voltijdse studiebegeleider klaar om je te 

helpen met je studieplanning, je studiemethode en om je motivatie weer bij te spijkeren. Zoveel 

als haalbaar is, gebeuren alle begeleidingsgesprekken tijdens de uren dat de leerling geen les 
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heeft (studie). Heb je een (erkende) leerstoornis, dan kan je rekenen op een handelingsplan op 

maat waarbij de school jou zo goed mogelijk ondersteunt. De school stelt tijdens de examens 

ook specifieke software als Kurzweil in de tijdsklas beschikbaar.   

  

 

11   WAT ALS JE ZIEK WORDT OP SCHOOL?  

Wie op school ziek wordt of gewond raakt, vraagt aan de leerkracht toestemming om naar de 

‘Z-kamer’ te gaan. Daar wordt dan verder voor jou gezorgd. Er wordt in principe op school geen 

medicatie verstrekt. Indien vereist, breng je jouw eigen medicatie mee van thuis. 

Bij ziekte worden de ouders opgebeld om je te komen ophalen. Je sms’t of belt je ouders nooit 

zelf op om je te komen halen.  

Bij een ongeluk worden meteen de nodige zorgen toegediend en worden de ouders op de 

hoogte gebracht. Indien nodig word je naar de spoedafdeling van het AZ-Delta in Torhout 

gebracht. De documenten voor een aangifte van een schoolongeval, dat in aanmerking komt 

voor de schoolverzekering, kan je verkrijgen in de Z-kamer. 

Wanneer de opvoeder vindt dat op school blijven niet meer mogelijk is, dan worden je ouders 

op de hoogte gebracht.  
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12  WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEID?  

’s Ochtends ben je ten laatste om 08.25 uur op de afdeling van blok 9.  

ALS JE TE LAAT AANKOMT:  

• aanmelden bij de opvoeders in de Z-kamer; 

De opvoeders houden een overzicht bij van de laatkomers. Wie 3x te laat op school komt zonder 

geldige reden, krijgt automatisch strafstudie.  

VOOR ELKE AFWEZIGHEID, ONGEACHT DE DUUR:  

• je verwittigt de school vóór 09.00 uur;  

• je moet een geschreven verantwoording van je ouders of een attest dat je afwezigheid 

wettigt meebrengen en aan de opvoeders afgeven;  

• het blaadje dat daarvoor ingevuld moet worden, kreeg je mee op 1 september;  

• een dergelijke afwezigheid kan maximaal vier keer; de vijfde keer moet je een doktersattest 

meebrengen.  

EEN DOKTERSATTEST IS NODIG:  

• als je meer dan drie opeenvolgende dagen wegens ziekte afwezig was;  

• als je in de loop van het schooljaar al meer dan vier keer één of meer lesdagen afwezig was 

met een briefje van je ouders;  

• als je afwezig bent tijdens de examens.  

HET INHALEN VAN EEN SB:  

• kan tijdens een vast studie-uur, de avondstudie of over de middag. Dit wordt altijd beslist in 

samenspraak met de vakleerkracht en/of de opvoeders. 
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13  FIETSENBERGPLAATS   
 

Op school moeten alle fietsen van de 5des en 6des overdag verplicht gestald worden in de 

fietsenbergplaats onder het labogebouw. Als de fietsenbergplaats gesloten is, plaats je je fiets 

buiten het schoolterrein.  

Er worden tijdelijk extra fietsenrekken geplaatst achter de C-zaal. Deze kunnen gebruikt worden 

door de leerlingen van het 6de jaar.  

Circulatie bij aankomst : 

• Toegang via poortje kant de Brug 

• Na parkeren van de fiets te voet naar blok 9 via het poort kant blok 9 

Circulatie bij vertrek: 

• Te voet naar je fiets via poort kant blok 9 

• Fiets nemen en met fiets de zone verlaten via poort kant de Brug 

Bromfietsen moeten buiten het schooldomein gestald worden.  

   

14 BIJZONDERE TOELATINGEN  

14.1  Bus/trein  

Alleen wie anders te lang op een aansluiting moet wachten, kan de toelating krijgen om de school 

vroeger te verlaten. Deze toelating moet worden aangevraagd bij een van de opvoeders. Als je 

aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je van de opvoeder een afgestempelde toelating.  

14.2  Andere redenen  

Een bijzondere toelating moet door je ouders schriftelijk aangevraagd worden bij de opvoeder. 

Hetzelfde geldt voor afspraken bij de orthodontist, dokter … Probeer echter al op voorhand een 

briefje te bezorgen! Je verlaat de school niet zonder voorafgaande toestemming van een 

opvoeder.  

Afwezigheden wegens speciale of persoonlijke redenen moeten altijd vooraf en schriftelijk bij de 

directie aangevraagd worden. Je doet dat via je opvoeder of je klassenleraar. Dit geldt ook voor 

een huwelijk of sterfgeval van iemand die niet in de 1ste of 2de graad verwant is en voor een 

deelname aan sport- of culturele evenementen. 
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15 DRESSCODE OP SCHOOL  

“De stijl van het voorkomen mag de aandacht niet afleiden van een positief studieklimaat. 

Extravagante kledij, haarsnit en lichaamsversiering zijn verboden.”  

Extravagant is datgene wat afwijkt van het gewone. Bij betwistingen hierover beslissen de 

opvoeders. Vanaf het moment dat de leerling de schoolpoort binnenkomt, moeten die afspraken 

nageleefd en gerespecteerd worden.  

16 EXAMENS  

Er zijn in principe twee toetsenreeksen: één in december en één in juni. Elke leerling krijgt de 

toetsenkalender en het toetsenreglement via smartschool.  

Tijdens de decembertoetsen maken de 5des schriftelijke toetsen in de voormiddag; de 6des in 

de namiddag. Tijdens de junitoetsen wordt dit omgewisseld.  

Leerlingen informatica hebben ook een toetsenperiode net voor de paasvakantie.  

17  SANCTIONERINGSBELEID  

17.1  Strafstudie  

Bij een overtreding van de leefregels, tijdens de studiemomenten of schoolse activiteiten, kan de 

verantwoordelijke leerkracht of studiemeester beslissen om strafstudie te geven.   

De strafstudie vindt plaats op vrijdag van 16.15 tot 18.15 uur. Je meldt je onmiddellijk na de les 

bij de leerkracht met toezicht in het OLC. Als je geen specifieke taak hebt gekregen van een 

leerkracht, ga je naar Z-kamer om jouw strafwerk. De eerstvolgende lesdag bezorg je dan zelf 

je strafwerk aan de betrokken leerkracht of opvoeder.    

VOOR VOLGENDE ZAKEN KRIJG JE AUTOMATISCH STRAFSTUDIE:  

• 3x ongeldig te laat op school  

• het verlaten van de school tijdens de pauze zonder toestemming van de opvoeders 

• 3x overtreding van de regels omtrent het gsm-gebruik  
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Wie 3 strafstudies heeft gekregen voor een zelfde reden, krijgt van de directie bij de volgende 

zelfde overtreding in principe een dag taakstraf op school. 

Bij vaststelling van spijbelen (tijdens de lesmomenten) krijg je minimum een dag taakstraf op 

school. 

Bij het vaststellen van andere overtredingen op onze leefregels wordt in samenspraak met de 

leerkracht, opvoeder en directie op een gepaste manier gesanctioneerd.   

De tuchtprocedure bij zware problemen kan je terugvinden in het Algemeen Schoolreglement.    
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18  WAAR WE ZWAAR AAN TILLEN …  

18.1  Digitale gegevens  

Het gebruik van digitale gegevensdragers binnen het schooldomein is ten strengste verboden, 

tenzij het voor bepaalde lessen gevraagd of toegestaan wordt (zie ICT-reglement). De school kan 

overigens niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventueel verlies, schade of eventuele 

diefstal van dergelijke toestellen. Foto’s en filmpjes maken en/of op het internet plaatsen en 

verspreiden is strafbaar en wordt streng gesanctioneerd.  

18.2  Gsm  

Op het schooldomein worden gsm’s niet gebruikt tijdens de lessen of tussen de leswissels. In de 

verschillende pauzemomenten mag de gsm wel gebruikt worden. In het schoolrestaurant wordt 

de gsm niet gebruikt noch bovengehaald. Bij vaststelling van overtreding moet je je gsm 

onmiddellijk afgeven. Na de lesuren kan je die komen ophalen in de Z-kamer. Bij een derde 

overtreding krijg je automatisch strafstudie.  

Wie voor een dringende reden zijn gsm moet gebruiken om te bellen, kan vooraf toestemming 

vragen aan een opvoeder.  

18.3  Handel op school  

Handel drijven in om het even wat, is ten strengste verboden! Verkoopactiviteiten op school 

kunnen enkel nog om geld in te zamelen voor, door de directie, goedgekeurde sociale doelen.  

18.4  Roken – fysiek geweld – vandalisme – spijbelen zware 

misdragingen – schriftvervalsing  

Roken is niet toegelaten, bovendien schaadt het de gezondheid. Bij spijbelen, roken (ook het 

roken van een elektronische sigaret), vandalisme, diefstal, zware misdragingen, fysiek geweld, 

schriftvervalsing (punten, handtekening, …) word je naar de directie gestuurd. Automatisch 

wordt er gesanctioneerd met een strafstudie of een dag taakstraf op school.  
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18.5  Alcohol en drugs  

Het gebruik, het bezit en de verhandeling van alcohol en drugs zijn verboden. Onze school voert 

een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit om aan dit beleid mee te 

werken. Als je in moeilijkheden dreigt te raken met drugs of alcohol, dan biedt de school in de 

eerste plaats hulpverlening aan. Dit neemt niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement 

sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit 

hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of medeleerlingen bij het 

gebruik van alcohol en drugs betrekt. Zo kan je ten slotte uit de school verwijderd worden en 

kunnen wij ons verplicht zien de gerechtelijke overheid te verwittigen. Dit is steeds het geval bij 

elk aangetoond doorgeven of verhandelen van deze middelen. 

  

19  OPENLEERCENTRUM - OLC  
 

Het openleercentrum is elke dag geopend tijdens de schooluren en staat ter beschikking van de 

leerlingen. In het OLC kan je terecht voor allerlei zaken:  

• kopieën  

• boeken of dvd’s ontlenen  

• iPad ontlenen 

• ICT-balie voor problemen met je laptop 

De kopiemachine kan door leerlingen gebruikt worden tijdens de pauzes en tijdens de uren dat 

ze in het OLC werken. Prijs: € 0,05 per kopie.  

Je werkt steeds individueel en in stilte aan de computer. Het is verboden om te gamen, chatten, 

pornografische sites te bezoeken.   
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20  Belangrijke data 

20.1  Oudercontacten  

• donderdagavond 27 oktober (herfstrapport) 

• vrijdagavond 23 december (kerstrapport) 

• vrijdagavond 31 maart 2023 (paasrapport) 

20.2  Geen avondstudie 

• donderdag 29 september 

• donderdag 27 oktober 

• donderdag 27 april 
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