
Stiptheid Orde Discipline* Attitude

leerling is fysiek aanwezig/afwezig  
of te laat

Stiptheid wordt een B-score indi-
en men Minimum 3x “te laat” is OF 
Ongewettigd afwezig =vanaf 3de lesuur

Huistaken bij, lesmateriaal mee, 
sportgerief bij, … 
Afval/spuwen op de grond

Veiligheids-/hygiëneregels opzet-
telijk negeren, Fysieke  
agressie, bedreigen & uitschelden 
v/e leerkracht, vandalisme, diefstal, 
Roken, drugs en alcohol. Sanctie 
weigeren (strafstudie),…  (Aan te 
vullen*)

“Teamwork, zithouding, inzet, 
zelfstandig, babbelen, beleefdheid, 
respect, betweterigheid, koppigheid, 
arrogantie, verdraagzaamheid,  
geen Nederlands spreken,  
gsm-gebruik,…”

                                  4 x een SODA rapport opstellen

B-score 
indien:

Vanaf 3x 

Stiptheid wordt een B-score 
indien men Minimum 3x “te 

laat” is OF Ongewettigd afwezig 
vanaf 3de lesuur

>= 2 leerkrachten**

Herhaaldelijk niet in orde zijn  
met (huis) taken / (les) materiaal 

Vanaf 1 melding

leerling krijgt onmiddellijk  
B score bij 1 overtreding

 Stemming

meerderheid van de klassenraad 
hiervoor stemt omwille van één 

gemeenschappelijke reden!

Wie  
vult dit in? leerlingensecretariaat? Klastitularis? Leerlingenbegeleiding? Klassenraad

meetbaar-
heid 

/ evaluatie

Objectief meetbaar
Niet besproken op de klassenraad 

Niet objectief
Meerderheid beslist

* Aan te vullen door school. Alle leerkrachten zijn het erover eens dat dit on-
toelaatbaar is -> Ernstige overtreding. Wil de school nog extra regels toevoegen 
bij Discipline? Let op volgende richtlijn:  “Een leerling kiest duidelijk om een regel te 
overtreden waarvan hij weet dat ze altijd bij iedere leerkracht zonder twijfel gekop-
peld is aan een (vooraf) bepaalde sanctie.”

** 2 leerkrachten = objectiever. Zo vermijden we 
dat ouders leerkrachten verdenken van partijdigheid.
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SCHEMA DUIDING SODA-EVALUATIE



Voor ieder werkpunt

• max 1 B-score gevolgd door 
A-score.  
(Positieve evolutie!)

Voor ieder werkpunt

• Max 3 B-scores

Voor ieder werkpunt

• Max 2 B-scores waarvan 1 op DW4  
(negatieve evolutie)

Op jaarbasis

• 6 of meer B-scores

= SODA attest

= Deliberatie

= Deliberatie

= Geen SODA attest

= Geen SODA attest

= Geen SODA attest
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3 jaarlijks SODA Attest berekenen

Voor ieder werkpunt
• Max 1 B-score op DW4

Voor ieder werkpunt
• Max 2 B-scores gevolgd door 

A-score (positieve evolutie!)



Stiptheid Orde Discipline* Attitude

leerling is fysiek aanwezig/afwezig  
of te laat

Stiptheid wordt een B-score indi-
en men Minimum 3x “te laat” is OF 
Ongewettigd afwezig =vanaf 3de 
lesuur

Huistaken bij, lesmateriaal mee, 
sportgerief bij, … 
Afval/spuwen op de grond

ERNSTIGE OVERTREDINGEN
Veiligheids-/hygiëneregels opzet-
telijk negeren, Fysieke  
agressie, bedreigen & uitschelden 
v/e leerkracht, vandalisme, 
diefstal, Roken, drugs en alcohol. 
Sanctie weigeren (strafstudie),…  
(Aan te vullen*)

“Teamwork, zithouding, inzet, 
zelfstandig, babbelen, beleefdheid, 
respect, betweterigheid, koppigheid, 
arrogantie, verdraagzaamheid,  
geen Nederlands spreken,  
gsm-gebruik,…”

                                  4 x een SODA rapport opstellen

B-score 
indien:

Vanaf 3x 

Stiptheid wordt een B-score 
indien men Minimum 3x 

“te laat” is OF Ongewettigd 
afwezig vanaf 3de lesuur

>= 2 leerkrachten**

Herhaaldelijk niet in orde 
zijn  

met (huis) taken / (les) 
materiaal 

Vanaf 1 melding

leerling krijgt onmiddellijk  
B score bij 1 overtreding

 Stemming

meerderheid van de 
klassenraad hiervoor 

stemt omwille van één 
gemeenschappelijke reden!

Wie  
vult dit in? leerlingensecretariaat? Klastitularis? Leerlingenbegeleiding? Klassenraad

meetbaar-
heid 

/ evaluatie

Objectief meetbaar
Niet besproken op de klassenraad 

Niet objectief
Meerderheid beslist

* Aan te vullen door school. Alle leerkrachten zijn het erover eens dat dit on-
toelaatbaar is -> Ernstige overtreding. Wil de school nog extra regels toevoegen 
bij Discipline? Let op volgende richtlijn:  “Een leerling kiest duidelijk om een regel te 
overtreden waarvan hij weet dat ze altijd bij iedere leerkracht zonder twijfel gekop-
peld is aan een (vooraf) bepaalde sanctie.”

** 2 leerkrachten = objectiever. Zo vermijden we 
dat ouders leerkrachten verdenken van partijdigheid.

SCHEMA DUIDING SODA-EVALUATIE
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