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Schooldocumenten 
 
Volgende documenten zorgen voor een vlotte schoolorganisatie: 


• Aanwezigheidsregister 
• Meldingsformulier 
• Toestemming verlaten klas 


 
1 Aanwezigheidsregister 


Locatie: lerarenkamer A-blok 
Procedure: 
Voor het eerste lesuur, nog op de speelplaats, kruis je de afwezigen aan op het 
roze papiertje dat je in de lijst vindt. Dit briefje geef je direct aan de opvoeder op 
de speelplaats. Het eerste lesuur neem je het aanwezigheidsregister van de klas 
mee. Je duidt per uur afwezige leerlingen aan met liggend streepje (-).  
Het register blijft bij de klasmonitor.  
Het vierde lesuur neem je het aanwezigheidsregister mee en plaats je het in de 
voorziene ruimte in de lerarenkamer A-blok. Het vijfde lesuur neem je terug het 
register mee. 
Tijdens de speeltijd van drie uur dient de klasmonitor de lijst bij de opvoeder in. Hij 
krijgt een oranje briefje mee, waarop de leerkracht per lesuur de afwezige 
leerlingen vermeldt. Dit briefje wordt op het einde van de lesdag gebust bij de 
opvoeder van de afdeling. 


 
2 Meldingsformulier 


Het meldingsformulier zorgt voor een transparante communicatie met de directie 
en de opvoeders. Je kunt er volgende onderwerpen op vermelden: 


• Wangedrag van leerlingen 
• Schade in lokalen 
• Persoonlijke wensen 
• Aanvraag van persoonlijk gesprek 
• Aanvraag studiebezoek, aankoop didactisch materiaal, … 
• … 


Locatie: lerarenkamer A-blok 
Procedure: 
Je vult het meldingsformulier in en geeft het af op de receptie. Meestal ontvang je 
binnen de twee dagen antwoord van de directie. Je tekent het formulier onderaan 
af en bezorgt het terug aan de receptie. Indien het over concrete afspraken / 
procedures gaat, neem je best een kopietje. 
Als je problemen hebt met het gedrag van een leerling, dan beschrijf je kort wat er 
gebeurde op zo’n meldingsformulier. Je kan al een straf voorstellen door die aan 
te kruisen en je dient dit formulier in bij Ann Lefebvre. 
 


3 Toestemming verlaten klas 
De algemene regel is dat leerlingen de lessen NIET verlaten! 
Indien dit toch noodzakelijk is, vul je dit formulier in. (zie bijlage) Via dit formulier 
probeert de school rondzwervende leerlingen en allerlei vormen van vandalisme 
tegen te gaan. 
 







Locatie: lerarenkamer A-blok 
Procedure: 
Je vermeldt de naam van de leerling, zijn klas en duidt de reden aan waarom hij 
de les verlaat. Je vult eveneens het lokaalnummer en het tijdstip dat hij de klas 
verlaat in. 
Wanneer de leerling terugkomt na een gesprek met de opvoeder, directie, CLB, … 
zie je op het formulier wanneer het onderhoud werd beëindigd. 
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Beknopte handleiding tot het gebruikt van de 
 SKANIX NETWORK / CLASSROOM MANAGER 


 


1 Start het programma m.b.v. volgende snelkoppeling op het bureaublad (vb. voor in B218): 


 
 


2 Vervolgens opent zich volgend dialoogvenster, waarbij gevraagd wordt om het wachtwoord  
leraar  in te typen en op OK te drukken: 
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3 Dan opent zich een nieuw dialoogvenster  met de Classroom Manager Wizard waarmee  je 
een IP control policy kan instellen. Druk op de knop Next : 
 


 
 


4 In volgend venster dien je aan te vinken ‘Enable reset to ‘Allow all’ policy at:’ en een tijd in te 
geven wanneer het IP‐beleid terug op Alles toestaan’ moet gereset worden. Je kiest 
bijvoorbeeld om het einde van jouw  lesuur in te geven.  Druk dan op Finish. 
Opgelet: zorg er dan wel voor dat de leerlingen de computer op het einde van je les niet 
voortijdig afsluiten, want anders wordt het IP‐beleid niet gereset op ‘Alles toestaan’ !! 
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5 Vervolgens opent zich het venster met een overzicht van de schermen van de leerlingenpc’s: 
 


 
Bemerk dat van elke pc de naam  (vb. B218‐01), gebruikersnaam (waarmee werd aangemeld) 
(vb. User: acad) en het IP‐beleid (vb. Policy: Allow all) te zien is.  
 
Wanneer de pc niet werd opgestart of de netwerkverbinding is verbroken (vb. doordat de 
netwerkkabel los is) staat op het scherm No connection en als IP‐beleid  Policy: Unknown. 
 
Wanneer niet aangemeld werd op de pc staat de boodschap User logged out op het scherm. 
Let wel:  als een leerling pas aanmeldt na dat je de Skanix Classroom Manager hebt gestart, 
zal het scherm van de leerlingpc helaas niet correct getoond worden.  
De schermen van de leerlingen die wel aangemeld zijn voordat je de Skanix Classroom 
Manager startte, kan je wel actualiseren met de knop Refresh All.  
 
Met de knop ‘Allow All’ on All in het overzichtsvenster stel je het IP‐beleid in op Alles 
toestaan voor alle pc’s. Dit geldt ook voor de pc’s waarop wordt (her)aangemeld.  
Via de keuzeknop Choose IP Policy kan je kiezen voor een ander beleid, bijvoorbeeld no 
internet (om daarmee alle internetgebruik te blokkeren). Om dat ander beleid te activeren, 
dien je wel nog op de knop  <‐ Set on All  te drukken! 
Let wel: dit beleid blijft ook ingesteld nadat de pc werd heraangemeld en/of heropgestart! 
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Met de knop Block All worden alle leerlingenklavieren geblokkeerd.  Om deze terug vrij te 
geven dien je op de knop Unblock All  te drukken.  
 
Een leerlingenscherm kan je vergroot tonen (screenshot) door te dubbelklikken er op in het 
overzicht . Onderaan het screenshot verschijnen dan de knoppen Save as …  (waarmee je het 
screenshot opslaat met als bestandsnaam de pcnaam, gebruikersnaam,   huidige datum en 
tijd),  Refresh (om het screenshot te vernieuwen) en Close (om het screenshotvenster te 
sluiten) – zie volgende figuren: 
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6 Met de knop Show Main Window schakel je over naar het hoofdvenster dat er kan uitzien 
zoals op volgende figuur:  
 


 
In het linkerdeelvenster zie je direct welke pc’s niet opgestart werden of een netwerk‐
probleem hebben, namelijk alle pc’s met een rood kruis door het pictogram voor de pcnaam. 
 
In het rechterdeelvenster staat rechtsboven de knop Show Thumbnails om over te schakelen 
naar het overzichtsvenster van de leerlingenschermen (zie eerder).  
 
In het eerste tabblad Workstation zie je een overzicht van alle pc’s, IP‐ en MAC‐ adressen, 
status, …  (De kolom Status komt dus overeen met het linkerdeelvenster).  Onderaan zie je 
volgende knoppen waarmee één of meerdere geselecteerde pc’s in het linkerdeelvenster (klik 
op Classroom: B218  om alle actieve pc’s te selecteren of je kan gebruik maken van de CTRL‐ 
of SHIFT‐toetsen) kunt beïnvloeden:  
 


 Shutdown:  gebruik je om één of meerdere pc’s af te sluiten; 
 Reboot: gebruik je om één of meerdere pc’s her op te starten; 
 Wake up: gebruik je om één of meerdere pc’s op te starten (lukt helaas niet altijd!); 
 Log On: gebruik je om één of meerdere pc’s aan te melden – typ een  
               gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord in en als Domain geef je  ptilln in; 
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 Log Off: gebruik je om één of meerdere pc’s af te melden; 
 Block input/display: gebruik je om één of meerdere pc’s te blokkeren; 
 Unblock input/display:   gebruik je om één of meerdere pc’s te deblokkeren; 
 Remote Control: kan niet gebruikt worden.  
 


Het tweede tabblad Program Control kan (voorlopig) niet gebruikt worden. 
 
In het derde tabblad IP Control kan een IP‐beleid ingesteld worden.  
Als in het linker deelvenster de volledige classroom geselecteerd werd, zie je in het tabblad IP 
Control  al de verschillende IP beleiden die op dit moment ingesteld zijn. Op onderstaande 
figuren zie je dus dat op één (of meerdere) pc’s het IP beleid Allow All én op één (of 
meerdere) pc’s het IP beleid no internet ingesteld is. 
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Er kan ook een IP beleid per computer ingesteld worden. Daarvoor selecteer je in het 
linkerdeelvenster de nodige pc(‘s) eventueel m.b.v. de SHIFT‐toets (aaneengesloten selectie) 
en/of de CONTROL‐toets (niet aaneengesloten selectie), selecteer het gewenste IP beleid en 
klik onderaan op de knop Apply. 
In het overzichtsvenster van de leerlingenschermen zie je dit IP beleid ook per pc (zie eerder 
in deze handleiding op pag. 3). 


Let er altijd op dat vooraleer de pc’s worden afgesloten, het IP beleid voor ALLE pc’s 
ingesteld staat op Allow All. 
 


7 Sluit de toepassing Skanix Classroom Manager in het hoofdvenster door te klikken op het 
kruisje rechtsboven in de titelbalk. Bemerk dat je de toepassing niet kan sluiten met het 
kruisje rechtsboven in het overzichtsvenster! 
Er verschijnt dan volgend dialoogvenster, waarop je nee mag antwoorden. 
 


 
  
 
 
 


 


 


 


 


Beknopte handleiding tot het gebruik van de Skanix Classroom Manager   7 
 








Administratieve verplichtingen bij afwezigheid 
wegens ziekte  
 
Afwezigheid voor 1 dag 
De school zo vlug mogelijk telefonisch verwittigen. 
 
Afwezigheid voor meer dan 1 dag 


 de school zo vlug mogelijk telefonisch verwittigen. 
 Afwezigheidsattest (ook wel Pers 16 genoemd) zo spoedig mogelijk aan het 


secretariaat bezorgen.  
De attesten kunnen gedownload worden op de website van de school onder 
de rubriek documenten voor personeel of op smartschool in de map nuttige 
documenten naar afwezigheidsdocumenten. 


 Formulier Encare onmiddellijk overmaken aan de controledienst, gefrankeerd 
als brief 


 Bij elke verlenging van een ziekteperiode is een nieuwe Pers 16 en een 
Formulier Encare nodig. 


Let wel op de ziekteperiode moet goed aansluiten. 


vb. ziekte van maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei  verlenging van één week : PERS 
16 en Formulier Encare vanaf zaterdag 13 mei t/m vrijdag 19 mei.  
na de ziekte u aanmelden bij Sonia of personeelssecretariaat. 
 


Formulieren Mutualiteit (bij ziekte en bevallingsverlof voor 
tijdelijken en interimarissen) 


 bij afwezigheid van 1 dag : de mutualiteit moet niet verwittigd worden 
 bij afwezigheid van 2 dagen en meer : 
 het formulier "vertrouwelijk" wordt opgestuurd naar de mutualiteit binnen de 48 


uren 
 het formulier "bewijs van arbeidshervatting" binnenbrengen op het secretariaat 


bij hervatting 
 
OPGELET Voor de mutualiteit is de werkgever Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen en NIET Departement Onderwijs. Gelieve dit goed te vermelden. 
 


  







Waar kun je de documenten vinden op smartschool? 


 








 
 
 


Provinciaal Technisch Instituut 
Roze 131 
9900 EEKLO 


 
SCHOOLVISIE* 


 
 


 
ONS DOEL 


 
Jongeren  Jongeren 


stimuleren om gezond en 
eigen talenten te sportief leren leven. 


ontdekken en te ontplooien. 


Samenwerken met jongeren aan een toekomst voor jongeren ! 
Jongeren voorbereiden op Jongeren leren samenleven 


verdere studies en op met respect 
de arbeidsmarkt voor elke medemens. 


van morgen. 


 


Een school met een HART 
De leerling staat centraal 


Structureel celoverleg en opvolging 
Studieoriëntering en begeleiding 


Ruimte voor inspraak en initiatief van de leerlingen 
Film, vrijetijdsactiviteiten , naschoolse sport 


 


 
Een school met maximale ontplooiingskansen voor iedereen 


 


 
Studiereizen en didactische uitstappen 


Internationale contacten Uitwisselingsprojecten 
met buitenlandse scholen Projectmatig werken 


Deelname aan diverse wedstrijden 
Aandacht voor milieuzorg en veiligheid (deelname VCA-examen) 


Goed uitgeruste ateliers en vaklokalen 
Inhaallessen 


Stages 
 
 


* deze schoolvisie is tot stand gekomen in werkgroep POV onder begeleiding van de heer P. Weyn, huidig directeur POV 
 


 
 


PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT EEKLO 
Tel. 09/370.73.70 – fax 09/370.74.09 
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Wegwijs op onze school 
 
1 De school 
 


A Wie is wie? 
 
B Belangrijke plaatsen 


(1) Leraarskamers 
(a) A-blok (persoonlijk kastje) 
(b) B-blok 
(c) C-blok 


(2) Klaslokalen 
(3) Multimediatheek 
(4) ICT-lokalen 
(5) Parking 
(6) Fietsenberging 
 


C Plan van de school 
 
2 Schoolvisie 
 


A Provinciaal Technisch Instituut 
 
B Pedagogisch Project 


 
3 Aan de slag 
 


A Steeds bij te hebben documenten 
 


a Schoolagenda 
b Jaarplan – jaarvorderingsplan - op de G-schijf (map leerkrachten) 
plaatsen bij leerkrachten en dan AV geen papieren versie meer nodig. 
c Handboeken en werkboeken 
d Puntenlijsten 
e Rapporten – GIP (eindjaren) 


 
B Schooldocumenten 
 


a Aanwezigheidsregister 
b Meldingsformulier geef je de meldingsformulieren met overtredingen 
van leerlingen af aan Ann Lefebvre of aan de opvoeder van de afdeling. 
c Toestemming verlaten klas 
 


4 Didactisch materiaal 
 


a Handboeken / werkboeken / handleidingen 
b Leerplannen 
c Cursussen / extra oefeningen / jaarplannen 
d CD- en cassettespeler, overheadprojector, … reserveren 
e Boeken en tijdschriften ontlenen 


 







5 Computers 
 


A Waar vind ik computers op school? 
B Computerreglement 
C Skanix (beheer via netwerk) -handleiding 


 
6 Klas- en schoolmanagement 
 


A Schoolmanagement 
 
a Aankomst op school 
b 1ste en 2de belsignaal 
c Binnengaan van de lokalen 
d Einde van de lessen 
e Lokaalwijziging 


 
B Klasmanagement 


 
a Hoe begin/eindig je een les 
b De houding van de leerling voldoet niet 
c Een leerling is te laat 
d Afwezige leerlingen 
e Een leerling wil vroegtijdig de school verlaten 
f Een leerling wordt verwacht bij de studiemeester, CLB,… 
g Een leerling wil naar het toilet 
h Een leerling wordt ziek 
i De leerkracht wordt ziek 
j Een leerling mist een toets 
k Een leerling is iets vergeten 


 
C Wat bij ongewenst gedrag 


 
a Gedragscode voor leerlingen 
b Ongepast gedrag (procedure) 
c Roken 
d Snoepen/eten in de gebouwen 
e Haartooi/gsm 


 
7 Evaluatie 
 
8 Toezicht en V-uur 
 


A Toezichten 
B V-uur 


 
9 Fotokopiëren 
 
10 Afwezigheid en ziekte 
 
11 Veiligheid - Brandalarm 












Didactisch materiaal 
 
1 Handboeken/werkboeken/handleidingen 
Aanvragen bij Sabine De Praeter, economaat (A 131) 
 
2 Leerplannen 
Die vind je op de L-schijf van de computers in de lerarenkamers. 
 
3 Cursussen/Extra oefeningen/jaarplanning 
Vragen aan collega’s van de vakwerkgroep 
 
4 Ontlenen van didactisch materiaal 


 Radio, CD- en cassettespeler, overheadprojector,ontlenen. 
Locatie : bij Katrien Ardinois, multimediatheek (B222)  
of bij de huisbewaarder (A123d). 


 


 Laptop, beamer, digitaal fototoestel, digitale videocamera 
ontlenen. 


Locatie: ICT-bureel (B213). 
 


 Boeken en tijdschriften ontlenen 
Locatie: multimediatheek (B222) 
 


 
Voor alle ontleningen gelden volgende richtlijnen: 


 Het ontleende materiaal wordt op naam ontleend en ingeschreven op de 
ontleningfiche.  


 Je haalt best zelf de materialen op en geen leerlingen. 
 Elke ontlener is verantwoordelijk voor het deskundige gebruik, de zorg voor en 


het keurig bergen van de toevertrouwde uitrusting van het ontleende 
materiaal. 


 Elk defect moet gesignaleerd worden bij het terugbezorgen, anders betaalt de 
laatste ontlener de herstellingskosten. 


 Breng uit collegialiteit het ontleende zo snel mogelijk terug! 
 Vraag tijdig je materiaal aan, zo kom je niet voor verrassingen te staan. 


 








Belangrijke plaatsen 
 
1 Lerarenkamer 
 
A-blok: 
Hier dien je elke dag: 


• je persoonlijk kastje te controleren 
• de klaslijsten op te halen 
• de vervangingsuren (V-uren) op het mededelingenbord na te kijken 
• de mededelingen te lezen (mededelingenmap of smartschool) 
 
In de lerarenkamer vind je eveneens computers met internetaansluiting. 


B-blok: 
Hier vind je eveneens: 


• Map van de mededelingen 
• Overzicht van de V-uren 
• Pc’s met internetaansluiting 


C-blok: 
Voornamelijk voor de praktijkleerkrachten van de 1ste graad 
 
2 Klaslokalen 
De deuren van onze klaslokalen dienen altijd afgesloten te worden. De sleutel 
hiervoor is beschikbaar bij onze huisbewaarder. 
 
3 Multimediatheek 
De multimediatheek vind je in het B-blok op de 2de verdieping (lokaal B222) 
 
Je vindt er kranten, hedendaagse tijdschriften, naslagwerken, literaire werken en 
video’s (dvd’s), … 
Daarnaast kan je in de multimediatheek didactisch materiaal en apparatuur ontlenen. 
Alles wordt op naam ontleend en op de ontleningfiche ingeschreven. 
Elke ontlener is persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg van het materiaal. 
 
Leerkrachten Nederlands en PAV krijgen een vast uur ingeroosterd waarop zij de 
multimediatheek kunnen bezoeken. 
Indien je buiten deze uren of voor een ander vak de multimediatheek wil bezoeken, 
moet je reserveren bij K. Ardinois. 
 
4 ICT-lokalen 
a Centraal ICT-lokaal (B213) 
b Computerlokaal 1ste graad (C019) 
c Computerlokalen PTI  


(A229/A323/B055/B071b/B110/B118/B209/B218/B301/B325/B327/B333) 
d Er zijn enkele klaslokalen uitgerust met 3 pc’s en een printer. 
 
  







5 Parking (zie algemeen grondplan PTI) 
Er zijn 3 parkings voorzien, 2 ervan zijn bereikbaar via ingang Roze, 1via ingang 
Vrombaut (watertoren). 
Er is ook een motorfietsenberging langs de kant van de Roze. 
 
6 Fietsenberging 
Er is een gesloten fietsenstalling voor leerkrachten voorzien aan de kant Roze. De 
sleutel hiervoor vraag je aan bij de huisbewaarder. 








Waar vind ik computers op school? 
 
1 PC voor schoolgebruik 


 Er staan 4 pc’s in de lerarenkamer A-blok met printer en aangesloten op 
het net. In de lerarenkamer B-blok vind je eveneens twee pc’s met 
printer. In de lerarenkamer C-blok is er één pc ter beschikking met 
printer. In elke afdeling (Bouw, Hout, Mechanica, Elektriciteit) is in de 
lerarenkamer minstens één pc met printer ter beschikking. 


 Op de pc’s vind je documenten zoals examenformulieren, model 
jaarvorderingsplan, … Je moet maar eens op verkenning gaan. 


 Het paswoord voor alle pc’s in de lerarenkamer is ‘Leraar2013’. 
 Opgelet: geef geen paswoorden door aan leerlingen. 
 Plaats geen onnodige en persoonlijke bestanden op het bureaublad. 
 Deze computers worden door alle leerkrachten gebruikt. 
 Gebruik de printers niet als kopieermachines! Voor jezelf afdrukken is 


geen probleem maar voor leerlingen dien je je kopies in bij Sonia, of via 
smartschool (zenden naar Chantal Wymeels en Sonia Den Tijn) 


 
2 Gebruik van computerlokalen 


 Computerlokalen reserveer je via Smartschool. 
 Het spreekt voor zich dat je bij gebruik van het computerlokaal strikt het 


computerreglement in bijlage volgt. 
 Wij raden je ten zeerste aan dat je voor je eerste les in een 


computerlokaal contact opneemt met de ICT-coördinator. Hij zal je het 
nodige bijbrengen over het gebruik van een computerlokaal en SKANIX 
(controle over de leerlingenpc’s) 
 
Meer nuttige info vind je in volgende documenten:  


o Computerreglement 
o SKANIX –beknopte handleiding 








Ongepast gedrag: afspraken en hulp 
 
1 Gedragscode voor leerlingen 
PTI- leerlingen ondertekenen bij het begin van de tweede graad een gedragscode. 
 
2 De houding van een leerling voldoet niet 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 


 een verwittiging 
 een nota in de schoolagenda 
 een strafwerk 
 een strafwerk en een nota 


 
Ernstige overtredingen of herhaaldelijk storend gedrag beschrijf je op een 
meldingsformulier dat je voor het PTI aan Ann Lefebvre overhandigt. 
Op dat papier kan je zelf een maatregel suggereren maar uiteindelijk beslissen 
de opvoeder en de directie daarover. 
 
Zet NOOIT een leerling buiten het lokaal zonder toezicht! 
Beschrijf een ernstig voorval steeds in de klasmappen (lerarenkamer A-blok) 
Breng bij herhaaldelijk storend gedrag de klassendirecteur, opvoeders op de hoogte. 
Wacht daar niet te lang mee! 
Bij ongepaste houding (op de speelplaats, in de wasplaatsen, in de gangen, …) van 
leerlingen die je niet kent, vraag je naar hun studentenkaart. Bezorg deze aan hun 
opvoeder met de vermelding van wat er fout liep. 
Meer info vind je nog in het schoolreglement (Orde- en tuchtmaatregelen). 
Lees dit eens door! 
 
3 Roken 


• Is verboden op de school. 
• Betrap je iemand, vraag naar hun studentenkaart en bezorg deze aan hun 


opvoeder. 
 
4 Snoepen, eten in de gebouwen 


• Op school is kauwgom verboden. 
• De leerlingen mogen in de gangen en de klaslokalen niet snoepen of eten. 


 
5 Afspraken i.v.m. kledij, haartooi, bezit van gsm enz. 


• Deze afspraken vind je terug in het schoolreglement. (Algemene afspraken) 
• Wijs de leerlingen op <tekortkomingen en verwijs ze naar het 


schoolreglement. 








Brandalarm 
 
In het begin van het schooljaar krijgt elke leerkracht een instructiefiche. 
Lees deze aandachtig door. 
Hou deze fiche bij de hand zodat je ze in geval van twijfel kan consulteren. 
 
Deze fiches kun je ook terugvinden op smartschool in de map nuttige documenten: 


 








Klasmanagement 
 
1 Opstelling van de klassen 


• Leerkrachten zorgen ervoor dat zij bij hun klas zijn op het moment van het 
tweede belsignaal. Sta tijdig voor uw leerlingen – een kwestie van stiptheid – 
en eis stilte en orde bij het 2e belteken. Nadien vertrekt men naar de 
leslokalen. 


• Leerlingen stellen zich op in 2 rijen. De leerkracht waakt erover dat de 
leerlingen zich in stilte naar hun leslokaal, wasplaats of atelier begeven. 


• Alle leerkrachten brengen hun leerlingen tot beneden en voorkomen aldus 
onregelmatigheden bij het verlaten van de klas. 


• Opstelling van de klassen 
o 1e graad : koer Roze 
o 2e graad : koer Vrombaut 
o 3e graad : koer B-blok 


 
2 Hoe begin en eindig je een les 


• Laat de leerlingen achter hun tafel staan. 
• Geef pas teken om te gaan zitten als iedereen stil is. 
• Controleer de afwezigheden. Vul de lijst in of het oranje briefje voor het 7de en 


het 8ste lesuur. Via dit briefje signaliseert de leraar de afwezige leerlingen aan 
de opvoeder voor de laatste 2 lesuren. 


• Tijdens de lessen wordt niet gesnoept, gegeten of gedronken. 
• Een les eindigt niet voor het belteken. 
• Procedure bij het verlaten van het lokaal: 


o Maak het bord volledig schoon. 
o Laat stoelen en tafels schikken. 
o Laat alle papieren en vuilnis deponeren in de correcte vuilbak. 
o Signaleer beschadiging/vandalisme via een meldingsformulier. 


• Begeleid de leerlingen tijdens pauzes tot aan de buitendeur op het 
gelijkvloers. 
 


3 De houding van een leerling voldoet niet 
• Mogelijke ordemaatregelen zijn: 


o een verwittiging 
o een nota in de schoolagenda 
o een strafwerk 
o een strafwerk en een nota 


• Zet NOOIT een leerling buiten het lokaal zonder toezicht! 
• Beschrijf wat er gebeurd is steeds in de klasmappen. (lerarenkamer A-blok) 
• Breng bij herhaaldelijk storend gedrag de klassendirecteur, opvoeder op de 


hoogte. Wacht daar niet te lang mee! 
• Meer info vind je nog in het schoolreglement (Orde- en tuchtmaatregelen). 


Lees dit eens door! 
 
Ernstige overtredingen of herhaaldelijk storend gedrag beschrijf je op een 
meldingsformulier dat je aan Ann Lefebvre overhandigt. 
Op dat papier kan je zelf een maatregel suggereren maar uiteindelijk beslissen 
de opvoeder en de directie daarover. 







 
3 Een leerling is te laat 


• De leerling die te laat is, mag niet zomaar een klas binnen. Weiger de toegang tot 
het lokaal zonder nota (=wit briefje) van de opvoeder, de technisch 
adviseurcoördinator of de directie. De reden van te laat komen staat vooraan in 
agenda.  


• Let wel, bij massaal te laat komen wegens bv een late bus worden er geen 
briefjes gegeven, en geen nota’s in agenda ingeschreven. 


• Parafeer het wit briefje en voeg het bij het aanwezigheidsregister. 
• Noteer de betrokken leerlingen(en) bij de parafering onmiddellijk als aanwezig 


aan in het aanwezigheidsregister. 
• Mits voorlegging van een nota van de opvoeders aan de leerkracht krijgt de 


leerling gelegenheid om stipt te vertrekken. Die nota geldt voor een lange periode 
(trimester, winterperiode, schooljaar) en heeft te maken met het halen van een 
bus. Deze leerlingen blijven niet bij de klassengroep om het gebouw te verlaten. 


 
4 Afwezige leerlingen 
Signaleer bij de opvoeder herhaalde en onregelmatige afwezigheden. 
 
5 Een leerling wil vroegtijdig de school verlaten 


• De leerlingen moeten steeds een schriftelijk bewijs voorleggen van de 
directie/opvoeder. 


• De leerlingen dienen dit bewijs mee te nemen om tijdens de controle aan de 
schooluitgangen ook toestemming te krijgen de school te verlaten. 


 
6 Een leerling wordt verwacht bij de opvoeder, gon-begeleider, 
CLB, … 


• De leerlingen moeten jou een formulier laten zien waarop het uur vermeld staat 
dat ze verwacht worden. 


• Geef dit formulier mee met de leerling. 
• Bij terugkeer in de klas moeten ze dit formulier terug aan jou bezorgen. Controleer 


het uur van vertrek en stop het formulier dan in de aanwezigheidslijst. 
 
7 Een leerling wil naar het toilet 


• Leerlingen mogen NOOIT zonder schriftelijke toestemming de lokalen verlaten! 
• Indien je de toestemming geeft, dien je een schriftelijk bewijs mee te geven.(wit 


briefje met vertrek- en aankomstuur erop, te vinden in de lerarenkamer). 
• Maak er geen gewoonte van, enkel in uitzonderlijke (ernstige) gevallen mag je de 


toestemming geven. 
 
8 Een leerling wordt ziek 


• Een zieke leerling stuur je NOOIT alleen naar de infirmerie. Deze moet steeds 
vergezeld zijn van een medestudent (meestal de klasmonitor). 


• Geef een schriftelijk bewijs mee. (wit briefje met vertrek- en aankomstuur erop, te 
vinden in de lerarenkamer). 


• Indien er niemand aanwezig is op de infirmerie, dienen de leerlingen naar hun 
opvoeder te gaan. 


• Het sturen van leerlingen naar de infirmerie tijdens de lesuren dient tot een 
minimum beperkt te worden. Enkel in hoogdringende gevallen mag je de 
toestemming geven. Indien het niet ernstig is, worden ze teruggestuurd! 







 
9 Leerkracht wordt ziek 


• Je mag onder geen enkele voorwaarde het lokaal verlaten. 
• Laat de klasmonitor de infirmière (of opvoeder) halen. 
• Verlaat dan pas het lokaal. 


 
10 Een leerling mist een toets 


• Indien dit noodzakelijk is, wordt deze toets nadien ingehaald. Enkel wanneer de 
leerling onwettig afwezig was, krijgt hij een ‘nul’. 


• Indien de leerling de toets niet dient in te halen, voorziet hij een blad in zijn map 
met alle gegevens erop en geparafeerd door jou. 


• Bij afwezigheid tijdens examens/prestatieproeven dient een doktersattest 
voorgelegd te worden. Vraag ernaar bij de opvoeders. Indien dit in orde is, wordt 
het examen/de prestatieproef ingehaald. 


 








 


 


Richtlijnen toezichten 
 
Algemene richtlijnen die voor elk toezicht gelden : 
 


 Blijf niet steeds op dezelfde plaats staan 
 Kom stipt op tijd; zeker als je een collega moet aflossen op de middag! 
 Verlaat je sector niet om met een collega een praatje te maken 
 Zorg dat je sector proper achterblijft als je vertrekt 
 De enige plaats waar binnen gegeten wordt is in de refter! 


 
 
Sector 
 


 
Specifieke richtlijnen 


Uitgang Rabaut  Na het plaatsen van hun fiets verlaten de leerlingen de fietsenberging 
 Vergeet het tweede deel van de fietsenberging niet 
 Vermijd samenscholingen aan de schoolpoort 
 Controleer de studentenkaarten van diegenen die ’s middags de school 


mogen verlaten  
 Fietsers, voetgangers en bromfietsers komen de school binnen en 


verlaten de school via de Rabautstraat. 
 Leerlingen gaan onmiddellijk naar de speelplaats en blijven niet op de 


parking hangen. Wie ’s middags de school niet verlaat wordt niet 
toegelaten in deze sector 


Uitgang Roze  Wordt niet gebruikt door leerlingen 


Uitgang Vrombaut  Controle studentenkaarten op de middag: alleen leerlingen die de school 
te voet verlaten omdat zij aan deze kant van de school wonen, of omdat 
hun auto daar geparkeerd staat, gaan hier ’s middags buiten. De overige 
leerlingen verlaten de school via uitgang Rabaut 


 Vermijd samenscholingen aan de schoolpoort 


Koer Roze  Alleen te gebruiken door leerlingen 1ste graad  tijdens de recreaties 
 Leerlingen van de 2de en de 3de graad gaan via de doorsteek aan het 


voetbalveld (2e graad) of via de haag (aan de parking voor derde graad) 
naar hun speelplaats 


 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 
achterblijft als je er vertrekt 


 Extra aandacht voor rokers in de toiletten en rond het standbeeld 
 Tijdens de middagpauze wordt er niet gegeten op de speelplaats 
 De leerlingen mogen niet tussen de bomen lopen, op de parking en naar 


de fietsenberging 


Koer Vrombaut  In principe voor leerlingen van het derde en vierde jaar 
 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 


achterblijft als je er vertrekt 
 Steek een handje toe bij de refterrangen op dinsdag: er zijn twee rijen 


(warm en boterham). Best de leerlingen in groepjes van twintig 
binnenlaten 


 Wie voorsteekt wordt uit de rij gehaald en gaat als laatste binnen. 
Opgelet: leerlingen mogen niet via de doorsteek elektriciteit naar de refter 


 Tijdens de korte speeltijd vragen wij extra aandacht zodat leerlingen de 
school niet verlaten langs uitgang Vrombaut 







 


 


 
Sector 
 


 
Specifieke richtlijnen 


Koer B-blok  Voorzien voor de leerlingen van de derde graad 
 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 


achterblijft als je er vertrekt 
 Extra aandacht voor de rookplaatsen: toiletten, om het hoekje bij de 


ingang van de poly, inhammen aan atelier mechanica en wasplaats hout-
bouw (hier is beweeglijkheid tijdens toezicht extra belangrijk) 


 Leerlingen mogen niet op de toegangsweg van de B-koer blijven hangen 
(ook niet zittend in de vensternissen), maar moeten zich naar de 
speelplaatsen begeven 


Centrale Hal  Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 
achterblijft als je er vertrekt (ook hier niet eten of drinken!) 


 De gangen worden niet als doorsteek gebruikt. De leerlingen gaan via de 
inkomhal naar de speelplaatsen 


 De leerlingen mogen niet blijven rondhangen in de was- en kleedruimtes 
 Leerlingen zitten niet in de hal, op de trap of tegen de trofeeënkast 
 Enkel leerlingen voor studiezaal en middagactiviteiten (schaken en 


sudoku) mogen tijdens de middagpauze naar boven 
 Leerlingen uit de 1ste graad naar koer Roze verwijzen, leerlingen 2de graad 


naar koer Vrombaut en leerlingen van de 3de graad koer B-blok 


Polyvalente zaal  Wordt niet gebruikt in de korte speeltijden 
 Ook hier wordt niet gegeten of gedronken 
 Zorg er voor dat stoelen, tafels en verduisteringsgordijnen niet beschadigd 


worden en dat de stoelen netjes onder de tafels staan bij het verlaten van 
de zaal 


 Eventueel afval komt natuurlijk in de vuilnisbak 
 Als de polyvalente zaal dicht is, ondersteunt u de collega die toezicht heeft 


op de B-koer 


Doorgang 
feestzaal 


 Alleen gebruikt door leerlingen  van de 2de graad die van koer Vrombaut 
naar het basketbalterrein willen gaan en terug tijdens de middagpauze. 
Tijdens de korte pauze blijven zij op hun speelplaats 


 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 
achterblijft als je er vertrekt 


 Indien er een activiteit is op het sportterrein mogen de leerlingen er wel 
verblijven om te kijken 


Basketbalterrein+ 
fietsenberging 
Rabaut 


 Leerlingen komen niet in de fietsenberging en op de parkings 
 Tijdens de korte speeltijd blijven de leerlingen op de speelplaatsen en 


komen niet naar het basketbalterrein 


Wasplaats 
Mechanica 


 Enkel leerlingen die hun kastje in de wasplaats hebben krijgen toegang tot 
de wasplaats 


 Leerlingen blijven niet rondhangen in de wasplaats en in de doorsteek 
(doorsteek wordt niet gebruikt tijdens de speeltijden: lln gaan rond via 
doorsteek elektriciteit of pad langs de parking Roze) 


 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 
achterblijft als je er vertrekt 


 Let op voor beschadigingen aan kastjes 
 Zorg er voor dat de leerlingen de kranen dichtdraaien als ze hun handen 


gewassen hebben 


Wasplaats hout-
bouw 


 Enkel leerlingen die hun kastje in de wasplaats hebben krijgen toegang tot 
de wasplaats 


 Leerlingen blijven niet rondhangen in de wasplaats en in de doorsteek 
 Let er op dat alle afval in de vuilnisbakken terecht komt en je sector proper 


achterblijft als je er vertrekt 







 


 


 
Sector 
 


 
Specifieke richtlijnen 


 Let op voor beschadigingen aan kastjes 
 Zorg er voor dat de leerlingen de kranen dichtdraaien als ze hun handen 


gewassen hebben 
 Vergeet de toiletten niet in de hoek van de wasplaats : ook hier blijven 


leerlingen niet hangen 


Refter  Controleer de reftervoorrangskaarten 
 De leerlingen blijven niet te lang natafelen opdat het refterbezoek vlot zou 


kunnen verlopen 
 De leerlingen dragen zorg voor de tafels en stoelen en verlaten hun plaats 


nadat zij alles opgeruimd hebben 
 Leerlingen verlaten het schoolrestaurant via de buitentrap 
 Zorg er voor dat de leerlingen netjes en rustig eten 


Studiezaal  De leerlingen werken in stilte 
 Papier in de papiermand, afval in de afvalmand 
 De leerlingen verlaten het studielokaal nadat stoelen en tafels rechtgezet 


zijn 
 Slapen en spelletjes spelen zijn geen toegelaten activiteiten voor de 


studiezaal 
 








Pedagogisch project 
 
Provinciaal Technisch Instituut 
 
• De provinciale scholen zijn zowel een leer- als een leefgemeenschap. 
Ze bieden de jongeren niet alleen de gelegenheid om zich cognitief te 
ontwikkelen, maar ook via sociaal-culturele en sportieve randactiviteiten 
hun hele persoonlijkheid vormen. 
 
• Een prioritaire zorg van het Provinciaal Onderwijs is het creëren van 
een schoolcultuur, die de diverse vormingscomponenten optimale 
ontwikkelingskansen biedt. 
 
• Het Provinciaal Onderwijs gelooft in een levensbeschouwelijk 
pluralisme, dat strookt met de fundamentele principes van de 
democratie. Dit houdt in dat wie zich in dat onderwijs inschrijft, respect 
opbrengt voor de filosofische en levensbeschouwelijke overtuiging van 
iedereen. 
 
• Het Provinciaal Onderwijs mikt op kwaliteitsonderwijs. Het stelt 
moderne leermiddelen ter beschikking, luistert naar de polsslag van de 
samenleving en het economische leven. 
 
• Wenselijke vernieuwingen worden doorgevoerd, met respect voor  
wat in het verleden waardevol is gebleken 








Schoolmanagement 
 
1 Aankomst op school 


• Controleer je persoonlijk kastje. 
• Raadpleeg de vervangingslijst. 
• Kijk dagelijks de mededelingenmap op school of smartschool na. 


 
2 Begin van de lessen 
 


1ste belteken 
• Je vertrekt naar de speelplaats en neemt ’s morgens en ’s middags de 


aanwezigheidslijst mee. 
 


2de belteken 
• Je staat voor de leerlingen die in twee rijen staan. Eis stilte van iedereen! 


Vertrek pas met je klas als iedereen stil is. Afwezigen moet je melden voor je 
naar je lokaal vertrekt bij de opvoeder op de speelplaats d.m.v. een roze 
blaadje dat je in het aanwezigheidsregister vindt. 


• Let erop dat de leerlingen bij het betreden van de gebouwen steeds hun 
hoofddeksel afdoen en de stilte respecteren. Dit geldt als ‘algemene’ regel 
binnen de schoolgebouwen op elk moment: GEEN HOOFDDEKSELS en 
STILTE. 


• Bij het naar boven gaan wordt er bij het begin van elke verdieping gestopt. 
Pas op jouw teken gaan de leerlingen verder. 


• Eens aangekomen aan het betreffende lokaal, stel je de leerlingen terug in 2 
rijen op vóór ze de klas binnengaan en eis je opnieuw stilte. 


 
3. Binnengaan van de lokalen 


• Laat de leerlingen één per één binnen gaan. (rij per rij) 
• Spoor leerlingen aan om hun jassen op te hangen aan de kapstokken in de 


klas. 
• Laat de leerlingen recht achter hun tafel staan. 
• Geef pas teken om te gaan zitten als iedereen stil is. 
• Controleer of alle leerlingen aanwezig zijn en vul de lijst in. 
• Snoepen, eten of drinken is VERBODEN tijdens de lessen. 


 
4. Einde van de lessen 


• Een les eindigt niet voor het belteken! 
o Procedure op het einde van de les: 


- Maak het bord volledig schoon. 
- Laat stoelen en tafels schikken. 
- Laat alle papieren en vuilnis deponeren in de correcte vuilbak. 
- Signaleer beschadiging/vandalisme via een meldingsformulier. 


o Laat de leerlingen opnieuw rechtstaan. 
o Geef pas teken om te vertrekken als iedereen stil is. 


• Scenario’s: 
o Als de leerlingen naar een ander lokaal moeten: laat de leerlingen één per 


één het klaslokaal verlaten. 







o Als jij naar een ander lokaal moet: stel de leerlingen op in een rij buiten het 
klaslokaal en sluit de deur. 


o Als het pauze is: stel de leerlingen op in een rij buiten het lokaal, sluit de 
deur en begeleid de leerlingen steeds tot ze beneden zijn. (ook nu wordt er 
bij elke verdieping halt gehouden en eis je stilte) 


• Laat NOOIT leerlingen achter in een lokaal! 
• Breng om 12u de aanwezigheidslijst van de klas zelf naar de lerarenkamer A-


blok en deponeer ze in het juiste vakje. 
 


5 Lokaalwijziging 
Bij een lokaalwijziging (videolokaal, bibliotheek) wordt een meldingsformulier 
ingevuld en op het bord geschreven waar de klas zich bevindt.  
Indien het bord niet leesbaar is vanuit de gang (lokaal moet op slot) breng een briefje 
aan op de deur. 
 
6 Laatste lesuur 


 De leerkracht met lesopdracht tijdens het 
laatste effectieve lesuur in een lokaal (zie 
lokaalbezetting die weldra zal worden 
geafficheerd) op vrijdag giet het emmertje uit 
in een uitgietbak zodat geurhinder vermeden 
wordt. 


 In de lokaalbezetting zal ook worden 
opgenomen wanneer de stoelen op de 
banken moeten worden gezet en wanneer 
niet. 


 


 


 








Evaluatie 
 
1 Het toekennen van punten 


 Punten moeten de weergave zijn van permanente evaluatie. De evaluatie 
betreft schools leren en NIET het gedrag. Wees voorzichtig met uitspraken 
tegen leerlingen in verband met slaagkansen: de eindbeslissing valt in de 
delibererende klassenraad en geen moment vroeger. 


 Denk eraan dat cijfers moeten kunnen gemotiveerd worden op vraag van de 
inspectie, de directie, de ouders en de leerlingen. 


 Kwalitatief examineren, geldig beoordelen en aanvaardbaar beslissen zijn 
vaardigheden die kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsbewerking van ons 
onderwijs stimuleren. Werk met evaluatiemodellen, schakel verschillende 
vraagvormen in en overleg met je vakcollega’s. 


 Vul in de lerarenkamer de punten zo vroeg mogelijk in het register in en 
respecteer zeker de vooropgestelde data (zie mededeling) 


 Zorg ervoor dat iedere leerling door middel van gespreide overhoringen en 
taken punten voor dagelijks werk heeft. 


 Doe de huistaken en schriftelijke overhoringen nummeren opdat makkelijk 
controle kan uitgeoefend worden op het bewaren en op de volledigheid.  


 Signaleer bij de opvoeder tijdig indien huistaken en tekeningen niet of laattijdig 
ingediend worden zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. 


 Signaleer iedere leerling die op een examen of prestatieproef spiekt aan de 
directie via een meldingsformulier. Spieken = quotatie nul.  


o Iedere leerkracht houdt zich aan die afspraak.  
o Verwittig de leerlingen van die maatregel bij de aanvang van je 


examen. 
 Vergelijk je eigen examenrooster met het rooster van de leerlingen en voer het 


correct uit. Wijzig in geen geval het examenrooster op eigen initiatief door 
toevoeging of verplaatsing van examenuren. Drie dagen vooraf moet het 
secretariaat over 1 exemplaar van uw examen beschikken en op deze regel 
kan geen enkele uitzondering geduld worden. 


 Voor prestatieproeven wordt de mededeling ter zake opgevolgd. Bij een 
afwezigheid van een leerling op het moment van een prestatieproef, graag 
vermelden op het afwezigheidsregister dat er die dag een prestatieproef was. 


 Alles wat gezegd wordt in de (delibererende) klassenraad valt onder het 
beroepsgeheim. Een beslissing die in groep genomen wordt, is collegiaal en 
wordt bijgevolg door de voltallige klassenraad gesteund en verdedigd tegen 
derden. 


 
2. Controle agenda’s, handboeken, cursussen, schriften 


• De agenda van de leerlingen moet in overeenstemming zijn met de agenda 
van de leerkracht. 


• De klassendirecteurs controleren de agenda’s wekelijks. 
• Controleer als vakleraar ook de schoolagenda voor jouw vak. Zo ben je zeker 


dat de agenda’s van de leerlingen een kopie zijn van jouw agenda. 
• Controleer ook regelmatig cursussen en schriften. De schriften worden bij elke 


controle geparafeerd en gedateerd. Op het einde van het schooljaar is er een 
verplichte eindcontrole. 








Steeds bij te hebben documenten 
 
1 Schoolagenda 
De schoolagenda is een persoonlijk document dat je altijd bij je moet hebben. Je 
vindt de schoolagendabladen in de lerarenkamer A-blok. 
Je houdt een schoolagenda bij voor elke klas en elk vak. Wanneer twee klassen voor 
jouw vak samen zitten, mag je één schoolagendablad gebruiken voor deze lessen. 
Een schoolagendablad is ingedeeld in zes kolommen: 


 Maand 
 Datum 
 Uur 
 Onderwerp 
 Handboek – Werkboek – Cursus 
 Opdrachten 


Je vult voor elk lesuur de schoolagenda in. Wat in jouw agenda bij onderwerp staat, 
moet de inspectie ook terugvinden in de schoolagenda van de leerlingen. Controleer 
dit regelmatig in de agenda van de leerlingen. 
 
2 Jaarplan (jaarvorderingsplan) 
Het jaarplan (jaarvorderingsplan) bevat het verloop van de lessen voor jouw vak 
gedurende het hele schooljaar. 
In de maand oktober wordt gevraagd om de jaarplannen op de L-schijf te plaatsen. 
Een papieren exemplaar van het jaarvorderingsplan moet je altijd bij je hebben! 
Het is de bedoeling dat je op een jaarvorderingsplan de vorderingen en wijzigingen 
(extra leerstof, SO, …) in het jaarplan bijhoudt. 
De vakwerkgroep bezorgt jou wel de nodige documenten waarmee je aan de slag 
kunt. Heel vaak wordt het jaarplan met de gehele vakwerkgroep opgesteld. Het is de 
bedoeling dat je het jaarplan volgt, om de horizontale en verticale samenhang tussen 
de lessen te garanderen. 
 
3 Handboeken en werkboeken 
Aanvragen bij Sabine De Praeter, economaat (A 131) 
 
4 Puntenlijsten 
Ook al werken we nu met Smartschool, toch is het gewenst dat een leraar een 
overzicht van de gegeven punten op toetsen, taken, … bij zich heeft. 
De PTI: lijsten kun je vinden in de kast in lerarenkamer A-blok. 
Je kan natuurlijk ook gewoon een overzicht van Smartschool afdrukken. 
TIP: Probeer toetsen en taken zo snel mogelijk te verbeteren. Leerlingen weten 
graag hoe ze gepresteerd hebben. 
 
5 Rapporten 
In het overzicht ‘Data om te onthouden’ en in de kalender van Smartschool vind je de 
deadline voor de rapporten. 
De rapporten worden uitgereikt op een vrijdag. De punten worden ten laatste op 
dinsdag ingevuld in Smartschool. Na middernacht wordt de evaluatieperiode 
afgesloten en is het onmogelijk nog punten toe te voegen. 
 







6 GIP (eindjaren) 
In het zesde en zevende jaar maken de leerlingen een geïntegreerde proef. In dit 
eindwerk zitten al hun vakken verwerkt. Om de leerlingen een zicht te geven op hun 
evolutie worden tussentijdse GIP-rapporten meegegeven. Deze rapporten vind je 
eveneens in de lerarenkamer A-blok.  
De opdrachten voor jouw vak binnen de geïntegreerde proef overleg je best met de 
andere collega’s, de klassendirecteur en de technisch adviseur van de afdeling. 








Provinciaal Technisch Instituut


Roze 131, 9900 Eeklo - tel. 09 370 73 73 - fax 09 370 74 09
www.ptieeklo.be - secretariaat@ptieeklo.be
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Directie


Technisch adviseur coördinator


Technisch adviseur


Dany Vandecasteele
directeur PTI
lokaal A135
tel 371
d.vandecasteele@ptieeklo.be


Gino Van Autrève
lokaal B121
tel 390
g.vanautreve@ptieeklo.be


Marie-Thérèse Carrijn
waarnemend directeur PTI
adjunct-directeur PTI
lokaal A135
tel 370
m.carrijn@ptieeklo.be


Patrick Coene
afdeling hout
lokaal B071
tel 393
p.coene@ptieeklo.be


Stefaan Augustijn
afdeling bouw
lokaal B045
tel 391
s.augustyn@ptieeklo.be


Sven Van den Eeden
afdeling elektriciteit
lokaal B07
tel 392
s.vandeneeden@ptieeklo.be


Bart De Vilder
1ste graad
lokaal C109
tel 416
b.devilder@ptieeklo.be


Georges Vermeire
1ste graad
lokaal C109
tel 416
g.vermeire@ptieeklo.be


Carine De Taeye
afdeling mechanica
lokaal A064
Tel 394
c.detaeye@ptieeklo.be


Luc Vandewalle
onderhoud
lokaal B028
Tel 379
l.vandewalle@ptieeklo.be


Freddy De Bock
afdeling bouw
lokaal B045
tel 391
f.debock@ptieeklo.be







Directiesecretaris


Economaat


Opvoeders


Sonia Den Tijn
lokaal A137
tel 377
secretariaat@ptieeklo.be


U kan er terecht voor:
�Vragen over uw administratief dossier
�De personeelsbond “Die Ghesellen vander Rose”
�Binnenbrengen afdrukwerk (bussen in de leraarskamer)
�Vragen over onderlinge hulp


Sabine De Praeter
lokaal A131
tel 375
economaat@ptieeklo.be


U kan er terecht voor:
�Coördinatie boeken leerkrachten
�Sleutels lokalen
�Aankopen schoolmateriaal
�Reservaties, prijsbereking en bestellen studiebezoeken (na akkoord van de
directie)


Veerle Engels
1e jaars
lokaal C112
tel 401
v.engels@ptieeklo.be


Isabelle De Cooman Bram Ryde
PTI afdeling hout


lokaal A126
tel 384


op dinsdag op maandag
en afwisselend woensdag
i.decooman@ptieeklo.be b.ryde@ptieeklo.be


Nathan De Meyer
PTI afdeling mechanica
lokaal A126
tel 383
n.demeyer@ptieeklo.be


Stefan Valkman
2de jaars
lokaal C112
tel 402
s.valkman@ptieeklo.be


Luc Teeuws
PTI afdeling hout
lokaal A126
tel 384
op donderdag, vrijdag en afwisselend
woensdag
l.teeuws@ptieeklo.be


Evi Van de Velde
PTI afdeling elektriciteit, industriële
wetenschappen, bouw tso
lokaal A126
tel 381
e.vandevelde@ptieeklo.be


Ann Lefebvre
PTI 7SSBT, 7SIOT
lokaal A034/A033
tel 385
a.lefebvre@ptieeklo.be


Liesbet Timmermans
PTI  afdeling bouw bso
lokaal A126
tel 382
l.timmermans@ptieeklo.be







Infirmerie


Leerlingenbegeleiding


Opvoeder-bibliothecaris


Katrien Ardinois
dinsdag tot vrijdag
k.ardinois@ptieeklo.be


lokaal B222
tel 460


�Afhalen en terugbrengen van projector
(+ vervanging lampjes)
�Reservatie computerlokaal
�Ontlening van tijdschriften, didactisch materiaal,
boeken, video en DVD.


niet op vrijdag


In ieder atelier staat een doos met basisverzorgingsmateriaal voor verzorging
van kleine wondes.
Grote verwondingen: leerling doorsturen onder begeleiding nadat Ann
verwittigd is.
Leerling ziek: tijdens de speeltijd Ann consulteren
NIET tijdens de lessen, tenzij zeer ernstig ziek.


Ann Lefebvre
lokaal A034/A033
tel 385-397
a.lefebvre@ptieeklo.be


Ruth Schelstraete
GOK 1e graad
r.schelstraete@ptieeklo.be


Anke Van Maldegem
GOK 1ste graad
a.vanmaldegem@ptieeklo.be


Anneleen Heye
leerlingenbegeleiding PTI
lokaal D308
telefoon 387
a.heye@ptieeklo.be


Hilde Van Acker
GOK  2de en 3de graad
lokaal B221b
tel 386
h.vanacker@ptieeklo.be
niet op donderdag







Administratie


Kok


Huisbewaarder


Leerlingenorderadministratie


Heidi Caeckaert
- ersoneels-en leerlingenadministratie PTIp
- ndienen documenten ziekte ea.i van
- igitaal archiefd


lokaal A132
tel 376
h.caeckaert@ptieeklo.be


Marianne Van den Berge
- nthaalo
- eerlingena ministratie DBSOl d
- eis- en fietsvergoedingr
- ndienen meldingsformuliereni
- erkoop maaltijdbonnetjes personeelv voor


lokaal A128
tel 372
m.vandenberge@ptieeklo.be


Mieke Causyn
- winkeltje
- ophalen geld in de klas
- verkoop sloten
- contactpersoon IDDINK


lokaal A140
tel 426
m.causyn@ptieeklo.be


Roegiers Luc


lokaal A123
tel 399
l.roegiers@ptieeklo.be


Kathy Ingels


lokaal A102b
tel  378
k.ingels@ptieeklo.be


Om broodjes te reserveren:
naam invullen op de lijst in de leraarskamer


Chantal Wymeels
- onthaal
- fwerken drukwerka
- eerlingenadministratie PTIl
- erkoop maaltijdbonnetjes leerlingen PTIv voor


lokaal A049
tel 454 of 440
c.wymeels@ptieeklo.be







ICT team


Mentoren (leerkrachtenbegeleiding)


Schoolraad voorzitter Interne kwaliteitszorg


ICT-verantwoordelijke
Website-Fotoarchief
Patrick De Smet
lokaal B213
tel. 380
p.desmet@ptieeklo.be


Margo Pauwels


te contacteren in de  lerarenkamers en via
smartschool.
m.pauwels@ptieeklo.be


Inne De Sutter
voorzitter schoolraad
i.desutter@ptieeklo.be


Hilde De jaeger


h.dejaeger@ptieeklo.be


Smartschool
Andy De Vreese
lokaal B213
tel. 380
a.devreese@ptieeklo.be


Smartschool
Maarten De Spiegelaere
lokaal B213
tel. 445
m.despiegelaere@ptieeklo.be


Skore/Smartschool
Ivan Rebry
lokaal B213
tel. 445
i.rebry@ptieeklo.be


lokaal B213
tel. 380 - 445
ict@ptieeklo.be








Fotokopiëren 
 
1 Op de kleine kopieermachine 


 Dit kopieertoestel wordt gebruikt in geval van nood en bij kleine oplages. 
 Het aantal kopies is beperkt tot 1200 op jaarbasis. Wie dit aantal 


overschrijdt, verliest tijdelijk toegang tot de machine. 
 Elk personeelslid heeft zijn eigen persoonlijke code die hij kan afhalen bij 


de directiesecretaris. 
 DBSO en PCVO hebben een eigen kopieermachine om tussendoor in 


kleine oplage af te drukken. 
 Aanmelden gebeurt eveneens met een code. 


 
2 Kopieerwerk in grote hoeveelheden 
Indien je cursussen wenst te kopiëren of een grote oplage nodig hebt van je 
drukwerk, dan gebeurt dit op de grote kopieermachine. 
Om deze documenten te laten afdrukken, volg je onderstaande procedure: 


 • Leerkrachten algemene vakken: 
o Je bust het kopieerwerk (met AANVRAAGFORMULIER) in een mapje 


(of met paperclip aangehecht) in het kastje van S. Den Tijn in de 
lerarenkamer A-blok. 


o De bestanden met afdrukwerk bezorgen via smartschool aan Chantal 
Wymeels en Sonia den Tijn. Vergeet niet om duidelijk te vermelden 
hoeveel exemplaren er moeten zijn en wat de afwerking is (perforeren- 
nieten-sorteren) 


 • Leerkrachten technische en/of praktijkvakken: 
o Je bezorgt het kopieerwerk aan je technisch adviseur. 
o De bestanden met afdrukwerk bezorgen via smartschool aan Chantal 


Wymeels en Sonia den Tijn. Vergeet niet om duidelijk te vermelden 
hoeveel exemplaren er moeten zijn en wat de afwerking is (perforeren- 
nieten-sorteren) 


 
Hou er rekening mee dat de wachttijd ± 2 dagen bedraagt. 


 
3 Afhalen afdrukwerk 


• Kopies of papier dienen afgehaald te worden door de leerkracht en niet door 
leerlingen in het afdruklokaal. Deze worden teruggestuurd. 


• Kopies dienen afgehaald te worden als iemand van de administratie in het 
afdruklokaal aanwezig is. 


 
4 Printers zijn geen kopieertoestellen! 
Indien je meerdere exemplaren van een document nodig hebt, print dit 1 maal en 
kopieer het vervolgens zoals hierboven beschreven. 








Richtlijnen V-uur 
 
V-uur staat voor vervangingsuur. 
 
Alle leerkrachten (behalve leerkrachten met overwegend praktijkopdracht) vinden 
één of twee vaste V-uren in hun lessenrooster terug (fulltime 2 uren, parttime 1 uur). 
 
Procedure: 


• Meld je tijdig in de PTI-pool. 
• Kijk meerdere keren het vervangingsrooster na!! 
• Vaak wordt een beurtrol opgesteld. Dit betekent echter niet dat je niet moet 


tekenen voor aanwezigheid op de lijst in de studiezaal. 
• Als je een bomvolle studiezaal alleen niet de baas denkt te kunnen, vraag dan 


beleefd of ook je collega V’er bij je wil blijven. 


 
Belangrijke afspraken: 


• De leerlingen werken in stilte. 
• Snoepen en drinken is niet toegestaan. 
• Slapen en spelletjes spelen zijn geen toegelaten activiteiten voor de 


studiezaal. 
• Papier in de papiermand, afval in de afvalmand. 
• De leerlingen verlaten het studielokaal nadat stoelen en tafels rechtgezet zijn. 







