SCHOOLREGELS 2021-2022 (voor Lariks)
Ik zorg ervoor dat ik met mijn gedrag de goede gang van zaken in de les niet verstoor.
Ik rook niet in het schoolgebouw of op het terrein van de school.
Ik neem geen pet of jas mee in de klas. Eten en drinken in de klas is verboden.
Ik gebruik eigen mobiele media-apparatuur, waaronder telefoons en/of beeld- en
geluidsdragers niet in het lokaal. De apparatuur is dan volledig uitgeschakeld, tenzij de
docent het gebruik ervan in het lokaal expliciet toestaat.
Ik luister alleen naar muziek via met een koptelefoon of een “oortje” en zolang anderen
daarvan geen hinder ondervinden. Ik doe dit in school alleen in de aula-ruimte (binnen de
branddeuren op de BG, 1e en 2e verdieping).
Ik bel alleen mobiel buiten het schoolgebouw.
Ik maak in het schoolgebouw geen foto’s, film/video of geluidsopnames van wat of wie dan
ook zonder uitdrukkelijke toestemming.
Na schooltijd blijf ik niet rondhangen in de gangen, bij de kluisjes en in het trappenhuis.
Ik eet of drink daar ook niet.
Ik weet dat vreemden zich eerst bij het servicepunt (infobalie) moeten melden.
Ik neem geen alcohol, (nep)wapens of drugs mee naar school. Ik weet dat ik, wanneer ik op
school blow of deal, of onder invloed ben, van school gestuurd kan worden en dat de
schoolleiding de politie inschakelt. Hetzelfde geldt voor het afsteken van vuurwerk.
Ik gooi niet met sneeuwballen in de nabijheid of op het terrein van de school.
Ik weet dat ik bij een overtreding van de regels tijdens een schoolfeest (bijvoorbeeld fraude
met entreekaartjes, alcoholgebruik, roken, vandalisme) uitgesloten word van de activiteit.
Ik breng geen warme snacks, grootverpakkingen of energydrankjes de school binnen.

SAMEN ZIJN WE VERANTWOORDELIJK VOOR
EEN GEZELLIGE, SCHONE EN VEILIGE SCHOOL !

Verder gelden de volgende leef- en omgangsregels op school:
1 Je hebt respect voor je omgeving, de mensen in die omgeving en hun spullen. Dit betekent concreet dat:
a) je geen geluidsoverlast veroorzaakt, je je eigen afval opruimt, je niet op meubilair en wanden schrijft of krast
en je je netjes en correct gedraagt;
b) je geen overlast in de buurt veroorzaakt noch deze vervuilt;
c) Je aanwijzingen van de personeelsleden opvolgt.
2 De kluisjes zijn er om je spullen, ook je jas, in op te bergen. Daarnaast kun je op diverse plekken een natte jas
ophangen. Onder schooltijd, met uitzondering van de pauzes, mag je niet in de ruimte bij de kluisjes rondhangen. Laat
geen waardevolle spullen onbeheerd achter; de school is niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging daarvan. Bij
misbruik van kluisjes volgen sancties.
3 Je mag open leerruimtes gebruiken om te studeren; eten en drinken mag daar niet. Het is stiltegebied. Je mag op de
computers die daar staan, alleen werk voor school doen, geen spellen spelen.
4 Het is niet toegestaan de pauzes door te brengen in de gangen.
5 Je mag je niet eigenmachtig bemoeien met de klimaatbeheersing in het lokaal of in andere ruimten.
6 Er geldt een verplichte looprichting voor de trappen. Rennen op trappen en loopbruggen is verboden.
7 Je mag niet in de personeelskamer komen.
8 Er geldt een totaalverbod voor het rondhangen rondom de school, i.h.b. de Apostolische kerk, het winkelcentrum
aan de Nobellaan en de bankjes in de Selma Lagerlöflaan. Leerlingen uit klas 1 mogen tijdens pauzes en tussenuren
het terrein van de school niet verlaten.
9 Je komt altijd op tijd. De eerste bel gaat om 8.10 uur. Bij de tweede bel om 8.15 uur ben je in het lokaal. Als je te laat
komt, moet je je melden bij de verzuimadministratie. Je krijgt dan een briefje mee voor de docent. Vanaf de derde
keer dat je te laat komt, volgt een sanctie. Bij geen gedragsverandering wordt er contact gelegd met je
ouders/verzorgers en vindt overleg plaats met de coördinator/teamleider. Ook kan de leerplichtambtenaar ingelicht
worden. Meer dan 30 minuten te laat geldt als ongeldig verzuim van de les.
10 Je ouders/verzorgers moeten de school altijd vooraf op de hoogte stellen van je afwezigheid. Afmelden wegens
ziekte gebeurt bij de administratie, ander verzuim c.q. verlof in overleg met de verzuimadministratie. Als je ziek wordt
onder schooltijd, dan moet je je afmelden bij de verzuimadministratie. Als je hersteld bent, moeten je
ouders/verzorgers dit schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de verzuimadministratie of het servicepunt/receptie
(tel. 0592-390290).
11 Als je uit de klas wordt verwijderd, moet je je altijd onmiddellijk melden bij de verzuimadministratie. Hier vul je een
uitstuurbriefje in en vervolgens ga je rustig aan het werk. Aan het eind van de les meld je je met het uitstuurbriefje bij
je eigen docent om het uit te praten.
12 Wil je met de brommer/scooter naar school komen, dan moet je voor de registratie ervan je melden bij de
verzuimadministratie. Brommers/scooters worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaats.
13 Schoolpasjes kun je verkrijgen bij het servicepunt.
14 Je zet je fiets in de rekken van de fietsenstalling. Je blijft daar niet hangen, ook niet in de pauzes.
15 Een liftsleutel kan worden aangevraagd bij de coördinator leerlingzaken.
16 Je bent in principe van het 1e tot en met het 9e uur d.w.z. 16.40 uur beschikbaar voor school.

