Schoolregels

Onderbouw
Dr. Van Dalelaan 66 A
0341-566682

Bovenbouw
Horsterweg 130 A
0341-559425

Je geeft ziekte & verhindering tijdig door
• Kun je niet op school komen, dan melden je ouders/verzorgers je tussen
8.15 uur en 8.30 uur af, per e-mail of telefonisch.
• Heb je onderweg vertraging, dan geef je dit zelf telefonisch door.

Je hebt respect voor docenten & medeleerlingen
Luister naar docenten & schoolpersoneel.
Laat anderen uitpraten.
Praat met respect tegen elkaar & over elkaar.
Vermijd onderling lichamelijk contact, evenals respectloze gebaren.
Draag kleding die je lichaam voldoende bedekt en die anderen geen
aanstoot kan geven.
• Neem geen wapens, drugs, alcohol en/of energiedrankjes mee naar school.
Zie je anderen in of rond de school die dit onverhoopte wel doen, meld dat
dan direct bij de eerste leerkracht die je tegenkomt.
• Ga voorzichtig om met eigendommen van anderen en met je eigen spullen.
Als je een kluissleutel of boek verliest, betaal je vervangingskosten.
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Je gaat netjes om met gebouw & omgeving
• Deponeer afval in de afvalbakken.
• Zet stoelen terug op hun plek.
• Maak zorgvuldig gebruik van de toiletten. Is een toilet niet schoon, dan
meld je dit direct bij een leerkracht voordat je zelf het toilet gebruikt.
• Ga niet in de lerarenkamer zitten zonder toestemming.
• Breng je pauzes op de bovenbouw door op de begane grond (buiten de
trapportalen) of op het schoolplein en alleen met toestemming (zie regel 4)
buiten het schoolterrein. Kom op de onderbouw niet in de gangen van de
kliniek.
• Ben je jonger dan 17 jaar en wil je in de pauzes het schoolplein verlaten,
dan is dat vanaf leerjaar 2 toegestaan na overleg met de schoolleiding en
met schriftelijke toestemming van je ouders/verzorgers.
• Je mag roken als je 18 jaar of ouder bent en doet dit bij de rokerspaal.

Klassenregels

Onderbouw
Dr. Van Dalelaan 66 A
0341-566682

Bovenbouw
Horsterweg 130 A
0341-559425

Je spullen horen op de juiste plek
• Hang je jas, handschoenen, sjaal en gymspullen aan de kapstok voordat je
het lokaal binnengaat.
• Berg telefoons, elektronische spelletjes en etenswaar op in je kluis of tas.
Zorg ervoor dat je apparaten uit staan.
• Stop op de bovenbouw het complete lesmateriaal in je tas dat je in de
ochtend of middag nodig hebt, zodat je alleen in de middagpauze naar je
mentorklas hoeft terug te keren.

Je zit op tijd startklaar voor de les
• Zit je niet op tijd klaar (volgens de afgesproken lestijden) of kom je te laat
(bij een gesloten deur), dan haal deze tijd in. Op de bovenbouw is dit op
woensdagmiddag vanaf 13.45u, op de onderbouw geeft de docent of
mentor aan wanneer je deze tijd inhaalt.
• Pak het lesmateriaal dat je voor deze les nodig hebt en je papieren agenda.
Ga op je plek zitten. Doe dit alles zonder te treuzelen.
• Zorg dat je huiswerk af is voordat de les begint. Lukt dit niet, dan meld je
dit voorafgaand aan de les bij de docent. In overleg met de docent haal je
gemist huiswerk of toetsen in.

Je luistert tijdens de les naar de docent
Open je boeken op de juiste plek.
Doe actief mee met de les.
Frauderen tijdens toetsen leidt tot het cijfer 1.
Discussiëren over een toets mag nooit tijdens het afnemen van die toets,
anders stoor je klasgenoten.
• Wacht op toestemming als je een computer, laptop of geluidsdrager (met
hoofdtelefoon) wilt gebruiken. Schakel de apparaten vijf minuten voor het
einde van de les uit.
• Toiletbezoek vindt gewoonlijk plaats tijdens de pauzes.
• Ruim je lesmateriaal op zodra de docent dit aangeeft.
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