« Het Schoolreglement » : LEZEN
Situation :
Ta correspondante, Elsa, t’a envoyé un petit mail dans lequel elle parle de son école et du
règlement.

Tâche :
Lis son mail (qui se trouve à la page suivante) et note en français dans le tableau toutes
les informations sur son école, sa classe et le règlement (ce qu’elle doit faire, ce qu’elle a
la possibilité de faire, ce qu’elle a la permission de faire et ce qu’elle ne peut pas faire.)

Ecole (nom + lieu)
Classe
Opinion (sur son école)

-

Attention pour le tableau ci-dessous  Précise quand et où lorsque l’information est donnée !
 Cases vides possibles ! Dans ce cas, fais une X

Obligation

Possibilité

Permission

Interdiction

(doit faire)

(peut faire)

(peut faire)

(ne peut pas faire)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hallo,
Hoe gaat het met jou ? Met mij gaat het heel goed !
Binnen een paar dagen zal het de vakantie zijn ! Youpie ! Ik zie ernaar uit !
Ik ga naar school in het Sint-Pieterscollege in Mechelen. Ik zit in het vierde
middelbaar. Ik houd van mijn school, maar het reglement is een beetje streng !
- Ik mag bijvoorbeeld tijdens de lessen niet eten en drinken. We mogen tijdens
een toets niet spieken (oké, dat is normaal !). We mogen geen opvallende kleren
dragen. We mogen de anderen niet pesten (anders nablijven !).
- Tijdens de middagpauze mogen we op de computer werken of informatie op het
internet zoeken. Dat is tof !
- In het Sint-Pieterscollege moeten we beleefd zijn met de anderen. We moeten
aan de lessen deelnemen en ons huiswerk maken (anders krijgen we een negatieve
aanmerking in de klasagenda !).
- Tijdens de middagpauze kunnen we turnen of tafeltennis in de gymzaal spelen,
dat is best leuk !
Ziezo ! Nu weet je alles over mijn school ! En hoe is het in jouw school ? Is het
reglement streng of cool ?
Mail me vlug !

Groetjes,
Elsa

