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Orde 
• Als je je moet melden, ben je op de afgesproken plaats en tijd aanwezig. De school is open van 8.00 tot 16.30 uur. 
• Je mag alleen aan het begin van de schooldag, aan het begin van de pauzes en aan het eind van de schooldag naar je locker. Het 

College van Bestuur is gemachtigd de gehuurde locker te doorzoeken. 
• Voor 8.32 uur (eerste bel) en tijdens pauzes mag je niet naar de eerste of tweede verdieping. 
• Je mag alleen in een lokaal verblijven als er een personeelslid bij aanwezig is of wanneer je toestemming hebt gekregen van een 

personeelslid. 
• Als je op school bent, neem je geen leerlingen mee en nodig je geen leerlingen uit, die niet bij jou op school zitten. 
• Niet fietsen of brommen in de fietsenstalling. Zet je fiets of brommer goed op slot. Fietsen moeten in een fietsenrek worden 

gezet. Fietsen die niet in het rek staan worden tot 16.30 uur aan de ketting gelegd. Skateboards, skeelers en dergelijke mogen 
niet op het terrein van de school worden gebruikt. 

• Je gedraagt je rustig en correct. 
• Je mag je niet onnodig ophouden in de fietsenstallingen, trappenhuizen en de garderobes. 
• Je mag in en om de school geen geluidsapparatuur ingeschakeld hebben. 
• In het lokaal is het niet toegestaan een mobiele telefoon aan te hebben. De telefoon mag tijdens lessen niet zichtbaar zijn. 

Alleen op het plein mag gebeld worden met de mobiele telefoon. Bij overtreding van een van deze regels wordt de telefoon een 
dag ingenomen. 

• Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s e.d.) op het terrein van de school is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke 
toestemming van het College van Bestuur. 

• Het is niet toegestaan om het logo, de naam of de leerlingenwebsite of andere schoolzaken te gebruiken op schrift, beelden en 
internet, tenzij met schriftelijke toestemming van het College van Bestuur. 

• Als iemand van het personeel erom vraagt, maak je je naam bekend en/of toon je je schoolpas. 
 

Netheid 
• Je gaat netjes om met de eigendommen van de school, met die van andere leerlingen en die van buurtbewoners. 
• Je doet afval in vuilnisbakken. 
• Als je iets vindt dat niet van jou is, meld je dat aan de conciërge. 
• Je bent vrij in de kleding die je wilt dragen, tenzij deze in strijd is met de goede zeden, of strijdig is met de stijl van de school. 
• Het dragen van hoofddeksels is in school niet toegestaan. 
• Het dragen van piercings, neusknopjes e.d., alsmede een sterk afwijkende haarkleur is niet toegestaan. 
• Om te voorkomen dat van school geleende boeken beschadigd raken, moet je ze in een stevige tas vervoeren en moeten alle 

boeken gekaft zijn. 
• In de lockers op school mag je alleen dingen opbergen die met school te maken hebben of dingen die je nodig hebt als je op 

school bent. 
• Je neemt deel aan de klassen-, aula- en pleinbeurten.  

 
Gehoorzaamheid 

• Alle op het rooster staande lessen en ook de door de school georganiseerde excursies, werkweken en projecten zijn verplicht, ze 
horen bij de lesstof. 

• Aanwijzingen en instructies van docenten, onderwijs ondersteunend personeel en ander personeel van de school dien je op te 
volgen als je je in en om de school bevindt. Dit geldt ook tijdens excursies, schoolreisjes, sportdagen en andere buitenschoolse 
activiteiten. 

• Als een docent je tijdelijk op de gang zet, bijvoorbeeld om af te koelen, blijf je op de plaats die de docent je heeft gewezen. 
• Als een docent je uit de les verwijdert, dien je je direct te melden bij de teamleider van je afdeling of diens vervanger. 
• Bij geweldpleging tegen en/of diefstal, vernielingen van eigendommen van personeel, wordt er direct aangifte gedaan bij de 

politie. Als je geweld gebruikt tegen een personeelslid zal dit leiden tot definitieve verwijdering van school. 
 

  



 

 

 

Communicatie 
• Je kijkt voor het begin van je eerste les of er roosterwijzigingen zijn. 
• Op de informatieborden in de school wordt alleen iets geplakt of geprikt als de schoolleiding daarmee akkoord gaat. 
• Op ieder moment tijdens het schooljaar kan jij of kunnen je ouders/verzorgers een gesprek aanvragen. Dat kan zowel 

schriftelijk als telefonisch. Je dient je daarbij te richten tot je teamleider, mentor of de docent met wie je wilt spreken. 
• Elke adreswijziging, verandering van telefoonnummer en dergelijke moet zo spoedig mogelijk aan de administratie van de 

school worden doorgegeven. 
• In het belang van het onderwijsproces kan de school gebruik maken van privé-e-mailadressen en mobiele telefoonnummers 

van leerlingen.  
• Wanneer je tussentijds van school afgaat, moet hiervan schriftelijk bericht worden gestuurd aan de schoolleiding. 
• Het kan voorkomen dat jij of je ouders/verzorgers ergens problemen mee heeft op school. Hierover kun je contact opnemen 

met je mentor of de teamleider. Wanneer je er op die manier niet uitkomt, kun je je wenden tot de schoolleiding. Voor officiële 
klachten bestaat er een onafhankelijke commissie die benoemd wordt door het bestuur van de school. Als je een klacht bij deze 
klachtencommissie wilt indienen, dien je ook eerst contact op te nemen met de schoolleiding. 
 

Verboden spullen en middelen 
• Wapens zijn verboden in en om de school. 
• Je rookt niet. 
• Vuurwerk, laserpennen en graffiti-spuitbussen zijn verboden in en om de school. 
• Racistische of andere beledigende en kwetsende literatuur is verboden in en om de school. 
• Je mag in en om de school geen alcoholhoudende dranken en drugs gebruiken of bij je hebben. Wanneer je betrapt wordt op het 

aanbieden van dergelijke middelen aan andere leerlingen word je definitief van school verwijderd. 
• Je mag in de school geen energiedrankjes gebruiken of bij je hebben. Het is bewezen dat het drinken van dergelijke drankjes het 

gedrag vaak negatief beïnvloedt. Deze drankjes worden ingenomen. 
• We maken gebruik van apparatuur om alcoholgebruik vast te kunnen stellen. Als blijkt dat je onder invloed bent, word je naar 

huis gestuurd en worden je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan leiden tot definitieve verwijdering van 
school. 

• De school heeft een protocol rondom het gebruik en verstrekken van medicijnen door de school. Dit is te vinden op de website. 
 

Te laat komen 
• Je bent op tijd in de les. Als je te laat komt wordt dit geregistreerd. 
• Als je zonder geldige reden te laat komt, krijg je dezelfde dag een sanctie. Aan het eind van de dag moet je je daarvoor melden 

bij de conciërge. 
• Als je zonder geldige reden te laat komt bij een toets, mag je de toets niet inhalen, maar dien je die in de resterende tijd te 

maken. Extra tijd krijg je niet. Voor pta-toetsen geldt het examenreglement. 
• Als een docent te laat of afwezig is, blijf je met je klasgenoten voor het lokaal wachten, terwijl iemand uit de klas zich bij de 

administratie meldt voor nadere instructies. 
• Als je veelvuldig te laat komt en getroffen maatregelen daarop weinig effect hebben, is de school verplicht de 

leerplichtambtenaar in te schakelen. 
 

Tijdens de lesuren 
• Je hebt alle lesmaterialen bij je die je tijdens de les nodig hebt. 
• Je hebt geen jas aan tijdens de les. 
• Je mag niet eten en drinken tijdens de les. 
• Je mag geen kauwgom kauwen in de klaslokalen. 
• Aan het begin van de les heb je je huiswerk af en in orde. Als je niet in staat bent om je huiswerk thuis te maken, kun je dat ook 

op school doen. 
• Als je om een geldige reden je huiswerk niet in orde hebt, neem dan een briefje van je ouders/verzorgers mee en geef dat voor 

de les aan de docent. Een verjaardag, een sporttoernooi of een weekend weg is geen geldige reden voor huiswerkvrij, zorg in 
deze gevallen dat je wat vooruit kunt werken en vraag daarbij eventueel advies aan je docenten. 

• Je werkt op zo’n manier dat je anderen niet stoort. 
• Je volgt de klassenregels op van de docent van wie je les krijgt. 
• Je mag geen software op een computer van de school zetten. 
• Als je tijdens de les naar het toilet wilt of om een andere reden de klas wilt verlaten, vraag dan eerst toestemming aan de 

docent. 
• Voor gemiste aantekeningen, proefwerken en uitleg ben je zelf verantwoordelijk. Maak zelf afspraken met je docent(en) om 

het gemiste in te halen. 
 



 

 
• Als je betrapt wordt op spieken of andere onrechtmatigheden tijdens een toets, kan de docent besluiten je het cijfer één (1,0) 

toe te kennen. 
• Je blijft niet weg uit de les zonder toestemming van een teamleider of directielid.  

 
Buiten de lesuren 

• Heb je pauze of een tussenuur dan ga je naar de aula, vide of naar buiten. Als er ruimte is, kun je gaan zitten lezen of leren in de 
mediatheek of een studiehoek. Eten, drinken, praten en spelletjes doen zijn daar niet toegestaan, daarvoor kun je naar de aula 
of naar het plein gaan. 

• Je mag tijdens lesuren niet door de gangen van de school lopen. 
• Leerlingen van klas 1 en 2 mogen tijdens tussenuren niet het terrein van de school verlaten. 
• Tijdens pauzes blijf je op het terrein van de school. 
• Na schooltijd verlaat je het terrein en de directe omgeving van de school. 
• Ruim rommel in en om de school op. 
• De ingang van de school dient vrijgehouden te worden. 
• Gedraag je in de omgeving van de school als een goede buur: schreeuw niet en gooi geen rommel op straat. 
• Toegebrachte schade aan het schoolgebouw, de inboedel of personen zul je moeten vergoeden. Je ouders/verzorgers worden 

ingelicht en indien nodig zal ook de politie worden ingeschakeld. 
• Doe de motor van je brommer of scooter uit voordat je de fietsenstalling binnenkomt. 
• Je mag op school in geen enkel geval spelletjes doen om geld. 
• Kaartspelen zijn niet toegestaan. 

 
Verzuim 

• De school heeft een verzuimprotocol. Dit is te vinden op het besloten deel van de website (portaal). 
• Als je door ziekte niet naar school kunt komen, stelt een van je ouders/verzorgers ‘s ochtends voor het begin van het eerste 

lesuur de school daarvan telefonisch op de hoogte via telefoonnummer 0187-482745 (verzuimcoördinator). 
• Als je ziek wordt op school, meld je je af bij de verzuimcoördinator voordat je weggaat. Er wordt dan eerst contact opgenomen 

met thuis. 
• Als je gymlessen moet missen, laat je de brief van je ouders/verzorgers eerst aan de teamleider van je afdeling zien, deze beslist 

dan over de verdere gang van zaken. Afwezigheid om andere redenen dan ziekte is niet toegestaan. 
• Als het vooraf bekend is dat je een of meerdere lessen moet missen, dienen je ouders/verzorgers de school daar, van tevoren, 

schriftelijk toestemming voor te vragen. 
• Bij noodzakelijke absentie is toestemming van de school nodig.  
• De vastgestelde vakantiedagen worden een jaar van tevoren vastgesteld. De school kent alleen verlof toe conform de 

leerplichtwet. 
• Afspraken die niet met school te maken hebben, maak je buiten schooltijd. Kan er niets anders worden geregeld, dan neem je 

minimaal een dag van tevoren een briefje van je ouders/verzorgers mee. 
• Als je verlof wilt aanvragen voor een of meer dagen, dienen je ouders/verzorgers daarvoor de procedure te volgen zoals deze is 

verwoord in de schoolgids/portaal. 
• Gemiste toetsen worden alleen ingehaald als je je aan de regels voor verlof hebt gehouden. Is dat niet het geval en is er voor je 

afwezigheid geen geldige reden, dan kan het cijfer één (1,0) worden toegekend.  
 

In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het College van Bestuur. 

 
 
 
 


