
 
 
_vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine 
!

!
!

Afspraken voor een vlot verloop van de lessen LO: 

iPAD: Je stopt je iPAD en andere waardevolle voorwerpen in je locker VOOR je naar de 
Sportzaal komt. De LO-leerkracht is niet verantwoordelijk voor diefstal.  Als je niet actief kan 
deelnemen aan de les, krijg je soms een opdracht met de iPAD. Zonder toestemming van 
de leerkracht mag er geen beeldmateriaal uit de les op het internet verschijnen. 

Kledij en schoenen: Draag een zwart sportbroekje met een T-shirt van de school. Elk 
kledingstuk moet met je naam gemerkt zijn. Zorg voor stevige sportschoenen waarvan de 
zool over schokdempers beschikt.   

Omkleden: Je kleedt je snel om. Meisjes en jongens gebruiken gescheiden kleedkamers. 
Lang haar bind je samen. Sieraden, piercings, festivalbandjes zijn een gevaar voor jezelf en 
anderen. Doe ze uit of draag een zweetbandje. Breng bij voorkeur water van thuis mee voor 
tijdens en na het sporten. Douchen kan in afspraak met de leerkracht.  

Evaluatie: 

  Attitude: 40 procent 

! Indien je niet in orde bent met bovengenoemde afspraken verlies je 
attitudepunten voor orde of stiptheid. 

! Je helpt bij het plaatsen en opruimen van het materiaal. 
! Je hebt respect voor het materiaal, medeleerlingen en de leerkrachten. 

 Prestaties: 60 procent 

Afwezigheden/niet deelnemen aan de les(sen) LO: Leerlingen met een medisch probleem 
worden zoveel mogelijk betrokken bij de LO-lessen: scheidsrechter, coach, helper, 
voorbereiden en/of begeleiden van een opdracht… Daarom verwachten we deze leerlingen 
ook in sportkledij. 

!  Bij een kortstondig (medisch) probleem zorg je minstens voor een attest van je 
ouder(s); dit is enkel geldig voor één les en kan slechts driemaal op een volledig 
schooljaar worden voorgelegd. 

! Bij een langdurig medisch probleem zorg je voor een medisch attest. 
! Bij het niet deelnemen aan de zwemles door menstruatie geldt een briefje van de 

ouder(s) slechts 1x per zwemreeks, 2e maal briefje ouders = zwembeurt zelf 
inhalen. 

Zwemmen: Voor de meisjes is enkel een badpak (1ste jaar) of een sportieve bikini (4de en 6de 
jaar) toegestaan. Voor de jongens is enkel een zwemshort boven de knie of een zwembroek 
toegestaan. Voorzie ook een zwembril en een stuk van 50 cent voor in je locker. De ingang 
en het busvervoer worden betaald via de schoolrekening.  
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