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Onze SODA-leefregels  
 

We hechten veel belang aan positief gedrag. Leerlingen krijgen samen met hun rapport 'dagelijks werk' ook 
een SODA-rapport mee. SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Leerlingen die hier goed scoren, 
worden beloond met een SODA-attest. Hiermee kunnen ze hun goed gedrag verzilveren en krijgen ze toegang 
tot een exclusieve database van mogelijke vakantiejobs. 
 

Stiptheid 

 Ik respecteer de schooluren en kom op tijd. Als ik per trimester drie keer te laat kom zonder geldige 

reden, moet ik nablijven.  

 Ik sta tijdig in de rij bij het belsignaal. 

 Bij aanvang van de les ben ik in het klaslokaal.  

 

Orde 

 Ik breng mijn agenda, communicatiemap of  heen- en weermap steeds mee naar school.  

 Ik heb steeds het nodige materiaal voor elk vak bij me.  

 Ik hou mijn leerwerkschriften, handboeken en agenda steeds netjes bij en hou mij altijd aan de 

vakspecifieke afspraken. 

 Ik dien taken en opdrachten in volgens het afgesproken tijdsschema. Zie: evaluatiecriteria. 

 

Discipline  

 Als ik gebruik maak van het leerlingenvervoer, volg ik de busafspraken. 

 Ik voer ook taken uit die ik (misschien) niet leuk vind. bv. tafel opruimen na de maaltijd. 

 Ik hou me aan de afspraken in het schoolreglement. In alle omstandigheden, gebruik ik geen fysieke 

en/of verbale agressie. 

 Ik hou me aan de afspraken die gelden in het ICT-lokaal. 

 Ik hou het schooldomein netjes. Afval gooi ik in de correcte vuilnisbak. De klaslokalen worden ordelijk 

en proper achtergelaten. Na de middagmaaltijd, worden er leerlingen aangeduid die de tafels 

schoonmaken, ik voer als leerling die taak netjes uit. 
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Attitude 

 Ik gedraag mij rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen. Ik behandel hen met 

respect. 

 Ik ga zorgzaam om met het materiaal van mijzelf, van anderen en dat van de school. Ik plaats het 

materiaal terug waar het hoort.    

 Ik geef mijn agenda onmiddellijk af als erom gevraagd wordt. 

 Ik eet en drink gezond en dit enkel tijdens de vooropgestelde pauzes. Ik begeef mij steeds op de 

afgesproken plaats op het schooldomein.    

 Wanneer ik het moeilijk heb, maak ik gebruik van mijn vluchtroute.  

 Ik formuleer mijn eigen mening op een niet kwetsende manier en gebruik hierbij beleefd en correct 

Nederlands. 

 Ik neem niet deel aan en start geen pesterijen binnen of buiten de schoolmuren. Indien ik gepest word 

of getuige ben van pesterijen, kom ik dit steeds melden.      

 

   

Het spreekt vanzelf dat wat verboden is door de Belgische wet, ook niet toegelaten is op de campus. 

Voorwerpen die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen (messen, aanstekers, …) zijn niet toegelaten op 

de campus. Deze voorwerpen kunnen in bewaring worden genomen door de school.   Alle leefregels gelden 

uiteraard ook tijdens alle extra-murosactiviteiten. Eventueel kunnen er bijkomende afspraken gemaakt 

worden. Bij twijfel ligt de eindbeslissing bij de personeelsleden van de Campus.    

 

 

 


