Schoolcode Berg en Bosch College
Ik draag bij aan een veilige school.
Regels die daarbij horen:
● Ik ga respectvol om met medeleerlingen, medewerkers en de spullen van de school.
● Ik respecteer anderen als gelijkwaardige mensen, maakt niet uit waar ze vandaan
komen, welke mening ze hebben, of het mannen/jongens of vrouwen/meisjes zijn,
hoe ze eruit zien of wat hun seksuele geaardheid is.
● Ik doe daarom niet aan pesten, discrimineren of (seksuele) intimidatie.
● Ik houd rekening met anderen
● Ik sta ervoor open als ik word aangesproken op mijn gedrag.
● Ik spreek anderen rustig aan als ik zie dat iemand bewust of onbewust zich niet aan
deze omgangsregels houdt., of meld dat bij een docent

Ik zit klaar voor de les wanneer de docent begint met instructie.
Regels die daarbij horen:
●
●
●
●
●

Ik ben voor de les naar de wc geweest
Ik hang mijn jas aan de kapstok
Ik doe mijn koptelefoon, pet, capuchon of muts af
Ik zet mijn tas op de grond of op de afgesproken plek
Ik leg de juiste spullen op tafel

Ik luister naar de docent en reageer gepast.
De regels die daarbij horen:
● Ik laat de docent uitpraten
● Ik vraag toestemming wanneer ik iets wil
● Ik werk mee

Ik hou mij aan de telefoonregels.
De regels die daarbij horen tijdens de les:
● Ik heb mijn mobiel (of apparaat dat verbinding maakt met het internet en
communicatie mogelijk maakt) in de kluis of thuis
● Ik lever mijn mobiel in of stop hem voor de les in eigen kluis
● Mijn mobiel blijft in de kluis, ook als ik even uit het lokaal ben
● Ik heb het geluid uit staan
● Aan het einde van de les haalt de docent de mobiel uit de kluis
● Muziek: wanneer ik toestemming heb van de docent om muziek te luisteren dan mag
dat via bluetooth. Hoe? Aan begin van de les leg ik de telefoon in de kluis en ik kan
hem tussendoor niet gebruiken.
● Ipods die niet op het netwerk zitten –waarmee communicatie onmogelijk is- hoeven
niet in de kluis.
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Ik ga wijs om met (sociale) media.
De regels die daarbij horen:
● Ik weet wat ik kan en mag versturen via de sociale media
● Ik maak en deel geen foto’s of video’s van anderen
● Ik gebruik de schoolcomputers alleen voor schoolwerk

Ik gebruik Lokaal 7 zoals die bedoeld is.
De regels die daarbij horen:
● Ik heb de groene kaart en werk bij me
● Ik werk in lokaal 7
● Ik probeer te herstellen en zo snel mogelijk terug te gaan naar de les

Ik gedraag mij netjes in de hal en op de gang.
De regels die daarbij horen tijdens de les:
● Ik heb de oranje kaart en werk bij me
● Ik werk op de gang
● Ik laat andere leerlingen met rust
De regels die daarbij horen buiten de les:
● Ik gebruik een koptelefoon als ik muziek luister
● Ik schuif mijn stoel aan
● Ik gooi mijn afval in de prullenbak
● Ik luister naar de instructies van de surveillant

Als het niet lukt om je aan gedragsregels te houden, kan een consequentie
volgen, bijvoorbeeld:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

een (extra) opdracht
tijd inhalen
mobiel inleveren
incidentformulier invullen na een paarse kaart
herstelgesprek voeren
registratie in SomToday
ouders inlichten of uitnodigen voor een gesprek
schade vergoeden
politie inlichten
etc.
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Schoolregels Berg en Bosch College
Uitgangspunten:




Onze school een leefgemeenschap is waarin iedereen elkaar respecteert en
medeverantwoordelijk is voor een goede leef- en werksfeer.
De gedragsregels voor leerlingen die daarbij horen, evenals mogelijke consequenties
bij overtreding van die gedragsregels, staan omschreven in de Schoolcode Berg en
Bosch College
Als iets niet omschreven is in die gedragsregels of in de bepalingen hieronder,
bepaalt het personeel van het Berg en Bosch College.

Standaard:










De lesdag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur.
De eerste pauze is van 10.45 uur tot 11 uur.
De eetpauze is van 12.30 uur tot 12.40 uur, in het mentorlokaal, onder begeleiding
van een docent.
De tweede pauze is van 12.40 uur tot 13 uur.
Waar en hoe je pauze kan houden, staat beschreven in het pauzebeleid.
Wanneer een docent ziek is, wordt de les zo mogelijk overgenomen door een andere
docent. Als dat niet mogelijk is, wordt jouw klas verdeelt.
Als jouw klas zich moet verdelen, ga je naar jouw verdeellokaal en maak je het
opgegeven werk.
Als het je niet lukt om in de klas de les te volgen, dan volgen wij op school de stappen
zoals beschreven in het protocol Time-Out.
Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt bij lopende zaken.

Voortgang:





In jouw ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staan jouw persoonlijke doelen en
leerroute. Dit document wordt door je mentor twee keer per schooljaar geüpdatet. Jij
en jouw ouders dienen het document dan te ondertekenen voor gezien.
Huiswerk, toetsen en resultaten worden door de docent in SomToday geregistreerd.
Jij bent verantwoordelijk voor het maken of tijdig inleveren van opdrachten en je
studievoortgang bij te houden.
Wanneer jij een toets of handelingsdeel niet binnen de gestelde tijd volbrengt, noteert
de docent een 1.1. Jij moet dan contact opnemen met de docent.
Leerjaar 3 en 4: je houdt je aan de regels rondom de afname van examens zoals
omschreven in het examenreglement.

Verzuim:







Je ouders melden je voor 8 uur ‘s ochtends telefonisch of per email
(info@bbonderwijs.nl) ziek. Wanneer je een PTA-toets hebt, melden je ouders
expliciet dat je ook voor afgemeld moet worden
Je ouders vullen van tevoren het formulier “verlofaanvraag” (te vinden op de website
van de school) in als je om een speciale reden vrij moet hebben van school. Het
formulier sturen zij naar de locatiedirecteur en mijn mentor.
Wanneer je met leerlingenvervoer komt, melden je ouders en jij je afwezigheid ook bij
het taxibedrijf.
Verdere uitwerking van de procedures bij verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd) staat
beschreven in het verzuimprotocol.
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Wat vinden wij ontoelaatbaar?








Vuurwerk
Energy drank
Drugs
Drank (ook de alcoholvrije variant van drank)
Wapens (of wat gezien kan worden als wapen)
Roken op het schoolplein of op één van de terreinen van de school.
Zonder expliciete toestemming beeld- en geluidsopnamen maken
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