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Bijlage 7: LO-reglement  

 

Kledij  

1 Turnkledij bestaat uit een zwarte/blauwe korte/lange sportbroek (zonder zakken en zonder ritsen), 

een T-shirt met het logo van de school, nette sportschoenen met bleke zolen of gymschoenen 

(aangepast aan de activiteiten, géén vrijetijdsschoenen), witte kousen. Gelieve alle kledij te 

naamtekenen.   

2 Zwemkledij bestaat uit een badpak of zwembroek, een badmuts en badhanddoek. Zwembril is 

aangeraden.   

3 Turnkledij vergeten?  Dit meld je vóór aanvang van de les, je gebruikt reservekledij van de school 

en je betaalt € 0,50 per stuk. Hiervoor verlies je telkens een attitudepunt.  

 

Gedrag voor, tijdens en na de les  

1 Je meldt meteen bij het begin van de les aan de LO-leerkracht indien je niet in orde bent of niet kan 

deelnemen.   

2 Bij het belsignaal verzamelen de leerlingen op de aangeduide plaats. De verplaatsing van en naar 

de turnzaal gebeurt in groep samen met de leerkracht.   

3 Het omkleden gebeurt vlot en in een rustige sfeer. Er wordt geen muziek opgezet. GSM’s en juwelen 

blijven in de kleedkamer. Je houdt de kleedkamer netjes en werpt het afval in de vuilnisbakken.   

4 Wij verwachten een sportieve en actieve deelname aan élke LO-les.   

5 Kauwgom is niet toegelaten.   

6 Lange haren worden om veiligheidsredenen samengebonden.   

7 Juwelen en festivalbandjes doe je om veiligheidsredenen uit, piercings en stretches worden 

verwijderd of afgeplakt. Wie een bril gebruikt tijdens de lessen LO doet dit op eigen risico (gebruik 

zo nodig een sportbril of een brilkoordje zodat hij niet onverwacht op de grond kan vallen).   

8 De verplaatsingen naar het zwembad gebeuren met de bus onder toezicht van de leerkracht. Op 

de bus ga je rustig naast elkaar zitten en maak je geen kabaal, eet of drink je niet. Ook wie in de 

buurt van het zwembad woont, vertrekt steeds vanuit de school en komt na de les terug naar de 

school.  

9 In het zwembad maak je gebruik van de afsluitbare kastjes.   

10 Bij fietsuitstappen (bv.. sportdag) is het dragen van een fluohesje verplicht en een fietshelm 

aangeraden. 

11 Tijdens de lessen kunnen digitale opnames gemaakt worden om bij evaluaties en schoolse 

vorderingen intern te gebruiken. 
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Bij niet deelname aan een les LO   

1 Elke leerling is steeds aanwezig in het leslokaal.   

2 Voor één les is een attest van de ouders voldoende.   

3 Een periode van langer dan één week afwezigheid wordt gerechtvaardigd door een gedetailleerd 

medisch attest (zie Intradesk – belangrijke documenten) dat je afgeeft bij aanvang van de 

ongeschiktheidsperiode. Je krijgt hiervan vier exemplaren (zie Intradesk – belangrijke documenten). 

De leerkracht kan dan aangepaste opdrachten en oefeningen geven, afhankelijk van wat kan en 

mag. Je kan een vervangopdracht of schriftelijke taak krijgen, eventueel gekoppeld aan een proef. 

De hierop behaalde punten (max. 7/10) worden mee opgenomen.   

4 De maximale vrijstelling bedraagt 3 maanden. Nadien kan die vrijstelling verlengd worden door een 

nieuw doktersattest.   

5 Indien de leerkracht het noodzakelijk acht, kan buiten de lesuren een inhaalles ingelast worden. 

Hier kunnen testen, die door afwezigheid of kwetsuur niet werden afgelegd, ingehaald worden.  

  

 


