SCHOOLREGELS EN AFSPRAKEN
Zoals er in elke situatie waar mensen samenleven regels en afspraken gemaakt moeten worden, zo
gebeurt dat ook op school. Hieronder volgt een opsomming van de afspraken en schoolregels.
Afspraken met betrekking tot Te Laat, ziekte en/of verzuim
Ziekte of afwezigheid moet vóór 10.00 uur telefonisch aan de administratie worden gemeld.
Bij terugkomst op school wordt door de leerling een briefje van de ouders op de administratie
afgegeven waarin de oorzaak en duur van afwezigheid worden verklaard. Houdt u er rekening
mee dokters- of tandartsbezoeken buiten schooltijd af te spreken?
Een leerling die te laat komt meldt zich altijd bij de administratie. Daar krijgen zij een “telaatbriefje”. Een leerling die te laat op school komt moet zich de volgende lesdag om 30
minuten voor aanvang van de lessen op de administratie melden.
Als een leerling afwezig is en niet is afgemeld, dan krijgen de ouders hiervan, dezelfde dag
telefonisch, bericht. Is telefonisch contact niet mogelijk, dan volgt een brief. Als een leerling
in een periode 16 uur ongeoorloofd afwezig is, dan wordt hiervan melding gemaakt bij het
verzuimloket van DUO.
Een leerling die verwijderd is haalt een verwijderbrief op de administratie en vult deze in. De
leerling meldt zich bij de leerjaar-coördinator van dienst en gaat op de aangewezen plek
zelfstandig werken aan schoolwerk. Na afloop van de les meldt de leerling zich bij de docent
die hem/haar verwijderd heeft. De docent bepaalt of de leerling wel/geen sanctie krijgt.
Vrijstelling van gymnastiekonderwijs, voor langere duur, kan zo nodig worden gegeven op
een door een arts afgegeven verklaring. Deze verklaring is bestemd voor de docent
lichamelijke opvoeding. De verklaring kan hoogstens voor één jaar gelden. Bij verhindering
voor één of meerdere lessen lichamelijke opvoeding doen de ouders mededeling aan de
betrokken docent. Van leerlingen, die om geldige redenen zijn vrijgesteld, wordt verwacht
dat zij in de zaal of op het sportveld aanwezig zijn, of deze lesuren op een andere wijze
invullen, dit ter bepaling door de docent.
Schoolregels:
Jassen dienen op de kapstok in de gang opgehangen te worden
Binnen de school is het niet toegestaan petten of capuchons te dragen
Tijdens de les is de telefoon niet zichtbaar in de klas. De telefoon mag tijdens de les alleen
gebruikt worden met toestemming van de docent. Te denken valt aan muziek luisteren met
oordopjes, iets opzoeken op internet, etc.
Tijdens de les mag de leerling geen gebruik maken van het toilet.
Eten en drinken alleen in de aula.
Snoep en kauwgom zijn binnen de school niet toegestaan, behalve tijdens pauzes in de aula.
Het nuttigen van energy-drinks binnen de school is verboden.
Het is niet toegestaan op school te wedden of te kaarten om geld.
In school en om de school mag niet worden gerookt.
Het is alleen toegestaan spullen uit het kluisje te halen/in het kluisje te leggen voor of na
schooltijd, of tijdens de pauzes. Gedurende leswisselingen is het niet toegestaan om spullen
in het kluisje te leggen/uit het kluisje te halen.
De schooldirectie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van
de kluisjes te controleren.
De school aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht
aan eigendommen van leerlingen zoals fietsen, tassen, kleding en dergelijke.
De school aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het zoekraken van voorwerpen die in
of bij de school zijn achtergebleven.
Indien iemand aan het schoolgebouw of aan de inventaris van de school schade toebrengt,
dan wordt de schade hersteld op kosten van degene die de schade heeft veroorzaakt.

