Leefregels op school
Schooljaar 2020-2021
• We zijn een gezonde school. Roken, het gebruik van alcoholische drank, energydrank en drugs is
verboden. Het eten uit grootverpakkingen op school is niet toegestaan.
• Iedereen wil graag leven en werken in een schone omgeving. Afval komt daarom in de prullenbak.
• We gaan respectvol met elkaar om op school. We blijven van elkaar en elkaars spullen af. Wij
accepteren geen geweld, schelden en (cyber)pesten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je
kostbaarheden. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eigendommen die verloren
gaan, beschadigd of vermist raken. Er zijn op school kluisjes beschikbaar voor iedereen.
• Iedereen is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de lessen. Dat wil onder
andere zeggen dat je je lesmateriaal bij je hebt, dat huiswerk gemaakt is en dat je op tijd aanwezig
bent. De les verstoren en verwijderingen horen niet bij een goede gang van zaken in het onderwijs.
Kom je te laat dan haal je een briefje bij de conciërge en meld je je binnen 2 dagen uiterlijk om 8.00
uur bij de conciërge.
• Iedereen is verplicht alle voor hem vastgestelde lessen (ook waarneemlessen) te volgen. Kun je
wegens ziekte of een andere geldige reden niet aanwezig zijn, dan geven je ouders hiervan zo
spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk kennis aan de school. Wanneer je na afwezigheid weer op
school komt, meld je dit bij de coördinator met een herstelmelding.
• Iedereen moet verlof van een of meer lessen tijdig schriftelijk met opgave van reden aanvragen bij
de coördinator van de afdeling. Dit geldt ook voor verlof van lichamelijke oefening en een evt.
bijbehorend gebruik van de lift.
• Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens lessen niet toegestaan tenzij de docent daar
toestemming voor heeft gegeven. Ze worden bij aanvang van de les opgeborgen in de telefoontas in
het lokaal.
• Het maken van beeld- en/of geluidsopnames is in verband met het recht op privacy niet toegestaan
op school tenzij er toestemming is deze te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden.
• Leerlingen verblijven tijdens lessen en pauzes in de toegestane ruimtes en alleen leerlingen vanaf
leerjaar 4 mogen het schoolterrein verlaten gedurende de lesdag. Het blokkeren van de vlotte
doorgang in het schoolgebouw en aan de poorten is niet toegestaan. Je dient binnen een kwartier na
afloop van je lessen/activiteiten uit het zicht van de school te zijn.

Bij het niet naleven van deze leefregels zal de schoolleiding zich beraden op passende maatregelen.

