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REGLEMENT AVOND– EN WOENSDAGNAMIDDAGSTUDIE 

 
AANWEZIGHEID 

 
- Wie ingeschreven is voor de studie moet altijd aanwezig zijn, ook al heb je niet veel 

werk of heb je al studie gehad in de loop van de dag. Niemand mag afwezig blijven 
zonder ernstige reden en zonder VOORAF te verwittigen. 

 
- Uitschrijven voor een studie kan op één manier. In samenspraak met de ouders moet 

een onlineformulier worden ingevuld, ten laatste tegen 15.00u. van diezelfde dag. Dit 
maximum 5 keer per trimester. De ouders kunnen opgebeld worden ter controle. 
Het onlineformulier vind je op de website (www.ihka.be) en op Smartschool. 
 

- Wie afwezig is zonder vooraf te verwittigen (via het onlineformulier), heeft de school 
zonder toestemming verlaten en zal een sanctie krijgen. Wie verschillende malen 
onwettig uit de studie wegblijft, kan voor een bepaalde periode geweigerd worden uit de 
studie. 

 
- Wanneer je op woensdagnamiddag deelneemt aan de naschoolse sport, vul je ook het 

onlineformulier in. 
 

- De avondstudie begint om 17.00 uur en eindigt om 18.30 uur. Op  woensdagnamiddag 
begint de studie om 13 uur en eindigt om 16 uur. 

 
- De studie kan enkel vroeger verlaten worden (vb. omwille van busregelingen) op vooraf 

afgesproken tijdstippen. 
 

• Avondstudie 17.40u. en 18.05u. 

• Woensdagstudie om 14.30u. 
 

- Er is mogelijkheid om een vieruurtje te nemen. Je bent wel op tijd in de studie. 

  
- Tussen 16.30u. en 17u. mag men de school NIET verlaten om. De sanctie, die volgt 

wanneer je dit toch doet, is een strafstudie.  

http://www.ihka.be/
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ALGEMENE RICHTLIJNEN 

 
1. De schooltassen worden onmiddellijk na de lessen in de studiezaal geplaatst op de stoel 

waar men moet zitten (niet op tafel of op de grond in de gangen). Je blijft niet treuzelen 
in de studiezaal. 

 
2. Op het belsignaal van 17.00 uur gaat iedereen onder de luifel in zijn eigen rij staan, 

naargelang zijn plaats in de studiezaal. Zit je vooraan in de studie, dan sta je ook  vooraan 
in de rij. 

 
3. Op het fluitsignaal van de studiemeester zwijgt iedereen. Rij per rij ga je naar binnen, de 

leerlingen lopen achter elkaar. Eens binnen wacht je rechtstaand achter jouw bank in 
stilte. Men gaat pas zitten wanneer de studiemeester daarvoor teken geeft. 
 
Wie babbelt krijgt een sanctie: overschrijven van dit studiereglement. 

  
4. De GSM is uitgeschakeld op de hoek van de tafel, zichtbaar voor de studiemeester. 
  
5. Om goed te kunnen studeren moet het tijdens de studie in de eerste plaats stil zijn. Om 

die reden is alles wat lawaai maakt en stoort verboden, zoals: praten, papier scheuren of 
verfrommelen, knippen, plakken, knutselen, mappen of fluostiften voortdurend openen 
en sluiten, correctieroller gebruiken, enz. 

  
6. Wie de studie vroeger verlaat of later binnenkomt, doet dat zo stil mogelijk. 
 
7. De boekentassen worden pas gemaakt als daarvoor teken gegeven wordt. 
 
8. Op het einde van de studie blijf je in stilte zitten tot de studiemeester je rij per rij laat 

vertrekken. 
 

9.  Laptopgebruik: 
 

• Zorg ervoor dat je toestel steeds op stil staat. 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van de stopcontacten in de studiezaal. Zorg dat je 
toestel opgeladen is. 

• De laptop gebruik je enkel en alleen voor schoolwerk. De studiemeester kan en 
mag dit controleren. Foutief gebruik ( zoals het spelen van games, Netflixen, 
gebruik van social media, chatten …) wordt gesanctioneerd. 

 
 
Met dit reglement hopen wij voor de leerlingen een rustige studiesfeer te scheppen waar 
efficiënt gewerkt en gestudeerd kan worden. 
Het naleven van deze afspraken is noodzakelijk om in de avond- en/of namiddagstudie 
toegelaten te worden. 


