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Huisregels
Mijn jas hangt op de kapstok of in mijn kluisje
Mijn pet zit in mijn tas of in mijn kluisje. Ik draag geen capuchon of ander
hoofddeksel.
Ik draag gepaste kleding op school
Mijn muziek is niet hoorbaar via een mobiel, boombox of andere versterker
In ears zijn tijdens de lessen uit mijn oren
Ik mag tijdens de les alleen water drinken
Tijdens de lessen ben ik in het leslokaal
Als mijn les uitvalt, ben ik in het lokaal waar de les wordt opgevangen
Tijdens de pauzes ben ik in de aula of buiten op het schoolterrein
Ik ruim mijn eigen rommel op, zodat het gebouw, het schoolterrein en de
omgeving netjes blijft
Ik ga netjes om met andermans spullen en breng geen vernielingen aan in of rond
het gebouw
Ik nodig geen vrienden of bekenden uit in de school
Mijn scooter of fiets plaats ik in de scooter ruimte of in het fietsenrek
Mijn telefoon gebruik ik tijdens de les alleen met toestemming van de docent
Ik maak geen foto’s of opnames van andere leerlingen of medewerkers

Gedragsregels
Ik ga respectvol met iedereen om
Ik pest niet, ook niet digitaal
Ik help anderen en ik word geholpen als dat nodig is
Ik ben op tijd in de lessen
Ik volg alle lessen en georganiseerde schoolse activiteiten
Ik zorg dat mijn huiswerk in orde is en mijn schoolspullen compleet zijn
Ik houd mij aan de schoolafspraken als het gaat om:

● Verlof vragen - via briefje ‘kort verlof’
● Ziekmelding - telefonisch of via ouder-app
● Ziek naar huis gaan - melden bij receptie - receptie belt naar huis
● Verwijdering uit de les (melden in D09)
● Strafmaatregelen / consequenties als ik mij niet aan de afspraken houd

Veiligheidsregels
Ik breng niets en/of niemand in gevaar
Het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol en drugs is absoluut verboden
Het in bezit hebben en/of gebruiken van wapens is absoluut verboden
Het in het bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk is absoluut verboden
Roken is niet toegestaan
Slaan = Gaan; Ik word naar huis gestuurd als ik betrokken ben bij een fysieke ruzie.
Ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een
gesprek op school
School mag mijn kluisje controleren


