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Schoolafspraken (wat we willen zien)

Aanvullende informatie

Entree

De leerlingen uit de onder- en bovenbouw
gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken.
De fietsen worden afgesloten en in de daarvoor
bestemde rekken geplaatst.

Fietsen die op een andere plaats
worden aangetroffen, kunnen door
de conciërges veilig opgeborgen
worden tot het einde van de
schooldag.

Kluisjes

Alle leerlingen maken gebruik van een kluisje
waarin de jassen, petten, gymspullen e.d.
opgeborgen worden.
Leerlingen dienen waardevolle spullen op te bergen
in een kluisje. De school is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging.

De leerling meldt zich bij het frontoffice als deze de kluissleutel is
verloren. Er wordt voor een nieuwe
sleutel een bedrag van € 8,00 in
rekening gebracht. Dit bedrag wordt
ook in rekening gebracht wanneer
een sleutel na afronding van de
studie niet wordt ingeleverd.

Wanneer een leerling zijn kluissleutel vergeten is,
kan hij/zij een beroep doen op de conciërge. De
conciërge kan het kluisje op verzoek openen, dit
alleen voor het 1e en na het laatste lesuur van deze
leerling.

Onder toezicht van de schoolleiding
kan een kluiscontrole als steekproef
plaatsvinden. Daarbij wordt o.a.
gelet op hygiëne.

Conciërges maken alleen een kluis open als de
eigenaar van de kluis erbij is.

Lessen

Leerlingen hebben hun spullen op orde en komen
op tijd in de les.
Docenten noteren het huiswerk altijd in Magister.
Leerlingen lezen elke dag in Magister berichten en
het opgegeven huiswerk.

Leerlingen hebben vijf minuten tijd
om van lokaal te wisselen. Na een
pauze zijn ze op tijd bij de volgende
les.

Leerlingen gaan in principe alleen
tijdens de pauze naar het toilet. Bij
Voor leerlingen die met de bus naar school komen
een leswissel zonder pauze vraagt
kan in overleg afgesproken worden dat zij het 1e uur de leerling dit aan de docent aan
tot maximaal 10 minuten te laat mogen komen en/of het begin van de les. Verder alleen
het 8e uur tot 10 minuten eerder mogen vertrekken. bij uitzondering en toestemming van
Dit in geval dat de bus dienstregeling niet aansluit
de docent.
bij de lestijden. De betreffende leerlingen krijgen
een pas om te tonen in de betreffende les. Deze
pas wordt uitgereikt door de conrector, dhr. Roemer.
Verlof

Altijd vooraf schriftelijk toestemming vragen bij
coördinator voor kort verlof of bij conrector minimaal
zes weken van tevoren voor langer verlof met
uitvoerige vermelding van reden (zie de verlofbrief
op de website).
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Gymles

In geval van blessures, voor aanvang van de les
melden bij de docent l.o.; alleen met diens
toestemming hoeft hij/zij niet deel te nemen aan de
les maar krijgt een passende taak in de les.
Gedragsverwachtingen zijn zichtbaar op de PBSbordjes in de desbetreffende ruimtes.

Mobiel
gebruik

Internet
gebruik
Laptop
gebruik

Leerlingen mogen hun mobiel buiten de lessen in de Bij overtreding van deze afspraak
pauzeruimte gebruiken en gebruikmaken van de
zal de mobiel door de docent
WiFi voor leerlingen.
ingenomen worden. De docent
levert deze in bij de coördinator.
Met toestemming van de docent worden mobieltjes
tijdens de les ingezet, anders staan ze uit.
De leerling kan de mobiel aan het
einde van de lesdag ophalen, nadat
de coördinator een afspraak met de
leerling heeft gemaakt: de volgende
dag om 8:00 uur melden of een
lesuur nablijven op een ander
tijdstip.
Zie hiervoor ons internetprotocol, zie website
Leerlingen komen met een opgeladen laptop op
school.
Tijdens de pauze is de laptop in de tas, om
beschadiging te voorkomen.

Laptop wordt in de les gebruikt volgens instructie
van de docent.
Opname van Vanwege de privacy mogen leerlingen in of rondom
foto, film en het schoolgebouw en tijdens schoolactiviteiten
geluid
alleen opnames maken als zij daar toestemming
voor hebben van de docent.
Pauze
Tijdens de pauzes mogen leerlingen eten en
drinken, gebruikmaken van het toilet en hun mobiel.
In de ochtendpauze kunnen leerlingen gezonde
producten bestellen voor de middagpauze.
Leerlingen blijven tijdens schooluren op het
schoolterrein.
 Leerlingen die tijdens leswisselingen van
lesgebouw moeten wisselen mogen het
schoolterrein verlaten
 4e-jaars leerlingen mogen in tussenuren het
schoolterrein verlaten
Gedragsverwachtingen zijn zichtbaar op de PBSbordjes in de desbetreffende ruimtes.
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Leerlingen die niet op filmopnames
of foto’s willen/mogen staan voor
school- en PR-doeleinden geven dit
zelf aan.
Leerlingen mogen gebruikmaken
van de pauzeruimte in de hal
(herkenbaar aan de lichtgele vloer),
de aula en de pauzeplaats buiten.
De leerlingen uit de onder- en
bovenbouw hebben hun eigen
toiletblokken.
Bij overtreding van de
pauzeafspraken kan de leerling de
toegang tot deze ruimte tijdelijk
ontzegd worden.
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Roken

We zijn een “rookvrije school”. Dat betekent dat er
op het schoolterrein en in de directe omgeving van
het schoolterrein niet gerookt wordt.

Bij overtreding van deze afspraak
zal de leerling minimaal twee
lesuren nablijven en zullen de
ouders hierover worden
geïnformeerd.

Afwezigheid

Leerlingen die afwezig zijn door ziekte worden vóór
9:00 uur door hun ouders/verzorgers gemeld bij het
front-office. Als een leerling meerdere dagen ziek is
verwachten wij dat dit iedere dag opnieuw gemeld
wordt.

Een leerling die zonder geldige
reden afwezig is, spijbelt.
Deze leerling haalt de gemiste
lestijd dubbel in.
Bij de derde keer dat een leerling
spijbelt, worden ouders schriftelijk
geïnformeerd en volgt er een
melding bij de leerplichtambtenaar.

Leerlingen die afwezig zijn vanwege een bezoek
aan een dokter of specialist melden zich van
tevoren af door middel van een verlofbrief of
afsprakenkaart bij het front-office.
Voor alle andere soorten verlof vraagt de leerling de
coördinator om toestemming. Hiervoor vullen de
ouders/verzorgers een verlofbrief in. Deze is via de
schoolsite te downloaden.
Een leerling, die op school ziek wordt en naar huis
wil, meldt zich af bij het front-office. De school
neemt eerst contact op met de ouders/verzorgers.

Te laat
komen

De leerling meldt zich bij het front-office als deze te
laat is. De leerling krijgt dan een briefje mee dat bij
de docent afgegeven wordt bij binnenkomst van de
les.
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Bij de eerste keer in het schooljaar
dat de leerling ongeoorloofd te laat
wordt geregistreerd, krijgt de
leerling een waarschuwing. Bij een
volgende keer meldt deze zich de
eerstvolgende ochtend om 8:00 uur.
Bij drie keer ongeoorloofd te laat
worden de ouders geïnformeerd.
Bij vijf keer ongeoorloofd te laat in
een periode informeert de school
ouders/verzorgers schriftelijk en
volgt er een melding bij de
leerplichtambtenaar.
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Verwijdering De leerling meldt zich bij het front-office als deze uit
uit de les
de les verwijderd wordt. De leerling krijgt dan een
gele kaart en schrijfwerk.

Bij drie gele brieven in een korte tijd
worden de ouders/verzorgers
geïnformeerd.

Aan het einde van het lesuur gaat de leerling terug
naar de docent.
De docent bespreekt met de leerling het incident
door een oplossing te zoeken en de eventuele straf
te bespreken. De docent kan ook met de leerling
een afspraak maken om dit op een ander moment
te bespreken.

Alcohol,
drugs,
wapens

De docent levert de brief in bij de coördinator.
De coördinator levert de brief in bij de mentor en
deze voegt het toe in het dossier van de leerling.
Het in het bezit hebben van alcohol, drugs of
wapens is bij wet verboden.
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De alcohol, drugs of het wapen
worden in beslag genomen en de
school zal een gepaste sanctie
uitvoeren. Ouders/verzorgers en
politie zullen in voorkomend geval
onmiddellijk worden geïnformeerd
volgens Convenant Veilige School.

