
                                                                                                  
 

 

 

Schoolregels 
 

Hieronder vind je de regels van de school. 

Regel 1 is dat de aanwijzingen van personeel altijd voor gaan. 

 

 je behandelt de ander, de omgeving en het materiaal met respect 

 je lost conflicten op met praten. Lukt dat niet alleen, vraag hulp aan  je mentor, een docent, 

time-out medewerker, achterwacht of schoolleiding 

 je zorgt met elkaar voor rust op school, zodat er goed gewerkt kan worden 

 je maakt geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames zonder toestemming 

 ruim je rommel op! 

 naar het toilet gaan doe je in de pauze of tijdens de leswisseling  

 we zijn een rookvrije school  

 in het bezit zijn van energydrank, alcohol, vuurwerk, drugs en/of wapens is verboden   

 

In de lessen: 

 je bent op tijd in de les 

 je hebt de juiste spullen bij je 

 eten, drinken of snoepen doe je in de pauze 

 je jas is uit 

 je pet/muts is af 

 multimedia devices gebruiken in overleg  

 je bent alleen buiten de klas, als je docent daar toestemming voor heeft gegeven d.m.v. de 

juiste kaart  

 

In de pauze: 

 iedere klas heeft een eetpauze in een vast lokaal onder begeleiding van de mentor of een 

andere docent. Deze eetpauze is van 12:30 uur tot 12:40 uur 

 tijdens de pauze gelden de algemene regels en de pauze regels. Deze hangen in alle hallen. 

 

Lesuitval en studie uren: 

 als er een les uitvalt, staat er een rooster op het scherm in hal 2. Ook staat dit rooster op de 

website. 

 op het rooster staat of je een vervangende docent krijgt, een studie-uur hebt, je moet verdelen 

of vrij bent 

 als je moet verdelen ga je naar je verdeel lokaal en ga je aan het werk. Overleg met de 

docent, als je een vraag hebt. 

 verdeel lokaal leeg; ga naar de TO en overleg 

 als je in de bovenbouw zit, kan het zijn dat je een studie-uur hebt. Je gaat dan in de 

aangegeven hal werken. 

 


