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Onder 1
• De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, de voorgeschreven materialen en boeken bij
zich te hebben en het huiswerk in orde te hebben.
• Bij verwijdering uit de les, moet de leerling zich onmiddellijk melden bij de conciërge.
• Leerlingen zijn in principe tot 16.30 uur beschikbaar voor een gesprek met een docent of
begeleider of voor een schooltaak.
• Als een leerling ziek is (of om andere reden de school de gehele dag niet kan bezoeken)
wordt van de ouders wordt verwacht dat zij op dezelfde dag de school bellen tussen 8.00 en
9.30 uur. Als de leerling weer beter is meldt hij/zij zich, (bij voorkeur met een briefje van de
ouders) weer beter bij de conciërge.
• Verzoeken om lessen te mogen verzuimen of om huiswerkvrij te krijgen dienen, indien
mogelijk, ruim van tevoren, bij de betrokken mentor ingediend te worden, vergezeld van een
brief van de ouder(s) of van een verwijskaart. (Slechts bij hoge uitzondering wordt
huiswerkvrij gegeven voor proefwerken; eindexamenkandidaten krijgen nooit huiswerkvrij).
• Laatkomers melden zich bij de conciërge, die een stempel en de tijd vermeldt op een
toegangsbewijs voor de les. Leerlingen worden vervolgens alleen op vertoon van het
toegangsbewijs tot de les toegelaten. Als de leerling zonder geldige reden te laat is, volgt een
sanctie.
• Tijdens de lesdag mag geen enkele leerling het schoolterrein verlaten zonder toestemming,
dus ook niet tijdens pauzes of tussenuren.
• Leerlingen mogen geen hoofddeksel dragen in het schoolgebouw; ouder(s) kunnen
schriftelijk of mondeling, om godsdienstige redenen toestemming vragen voor het dragen
van een hoofddoek.
• Zowel het uiterlijk als de manier van kleden van een leerling dient zo te zijn, dat een goed
oogcontact met leerling en personeel mogelijk is.
• Eten en drinken is in het gebouw alleen toegestaan op de plaza. Kauwgom is in het gehele
gebouw niet toegestaan.
• Leerlingen hangen hun jassen aan een kapstok of ze leggen deze in het garderobekastje.
Jassen horen niet in het lokaal.
• In lesruimtes is het gebruik van geluidsapparatuur, zoals mp3, mp4, iPod, mobiel, zonder
toestemming niet toegestaan.
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Het gebruik van het computernetwerk (e-mail/internet) is uitsluitend toegestaan voor
onderwijskundige doeleinden.
Tijdens hun pauzes mogen de leerlingen niet in de gangen of lokalen verblijven.
Het in bezit hebben van wapens (dus ook messen) is ten strengste verboden.
Het is op school niet toegestaan spelletjes te spelen om geld.
Op het schoolterrein mag niet gerookt worden.
Het in bezit hebben of gebruiken van alcohol is binnen het schoolterrein verboden.
Drugsgebruik, het bezit en/of handelen in drugs leidt tot een onmiddellijke schorsing in
afwachting tot plaatsing buiten de instelling.

Onder 2
• Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te
verlaten. Dit kan voor max. 10 minuten zijn of met een lesverwijderingsformulier.
• Leerlingen die buiten de les in een vaklokaal willen werken, mogen dat alleen als iemand van
het personeel aanwezig is. Bij afwezigheid van een personeelslid, dient men toestemming te
krijgen van de directie.
• Het gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend toegestaan op de plaza en het
buitenplein; niet in de lessen en kerngroepen. Filmen, foto’s en geluidsopnames maken is
zonder toestemming nergens toegestaan. Bij overtreding wordt de gsm (+ simkaart)
ingenomen en krijgen ouders een brief ter ondertekening.
• Een leerling heeft de plicht zich correct en respectvol te gedragen ten opzichte van anderen.
Pesten, vechten of medeleerlingen dwingen iets te doen tegen hun zin wordt niet
getolereerd.
Onder 3
• Leerlingen zijn door al het personeel aanspreekbaar op hun gedrag.
• Een leerling heeft de plicht zich correct en respectvol te gedragen ten opzichte van anderen.
Kwetsend taalgebruik, pesten, vechten of medeleerlingen dwingen iets te doen tegen hun zin
wordt niet getolereerd.
Onder 4
• De school kan geen verantwoording dragen voor beschadiging of vermissing van
eigendommen van leerlingen. We bieden leerlingen de mogelijkheid een kluisje te huren
voor het veilig opbergen van persoonlijke spullen.
• Fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling bij het persoonlijke nummer. Er is
camerabewaking. Bromfietsen worden op de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst. Een
fiets of bromfiets moet altijd op slot worden gezet. Fietsen en bromfietsen die buiten de
stalling worden geplaatst, zullen door de conciërges afgesloten worden en worden na
schooltijd (16.15 uur) weer ontsloten en meegegeven.
• Een leerling heeft de plicht zich correct en respectvol te gedragen ten opzichte van anderen.
Pesten, vechten of medeleerlingen dwingen iets te doen tegen hun zin wordt niet
getolereerd.
• Zowel het uiterlijk als de manier van kleden van een leerling dient zo te zijn, dat een goed
oogcontact met leerling en personeel mogelijk is.

