
Inleiding 
 
De belangrijkste regels zijn op één hand te tellen en beschreven. Toch zijn er specifieke 
regels en afspraken die we in dit ‘overige regelboekje’ omschreven hebben. Deze regels 
gelden voor de leerlingen, maar eigenlijk voor iedereen die onze school bezoekt. 
 
Voor de medewerkers hebben we bovendien een eigen gedragsprotocol. Natuurlijk lijkt dat op 
deze schoolregels, zoals ook het pestprotocol enz. 
Als we het ‘spel’ goed en fijn spelen met elkaar, zullen we dit ‘overige regelboekje’ niet 
zo vaak ter hand hoeven nemen.  
 
Willy Evers,  
Opleidingsdirecteur 

 
 
Schoolregels gelden voor ons allemaal 
 
 
Orde en gedrag 

• Iedere leerling gedraagt zich correct tegenover het personeel van de school, elkaar en derden en 
houdt zich aan aanwijzingen van het personeel. 

• Iedere leerling wordt correct behandeld door het personeel. 
• Racisme, discriminatie, intimidatie, ongewenste intimiteiten en pesten worden niet geaccepteerd. 
• De leerlingen werken mee aan de zorg voor het milieu. 
• Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet aanstootgevend gekleed zijn en geen kleding dragen 

met opruiende teksten of teksten met boodschappen of andere uitingen van politieke partijen. 
Kleding mag de onderlinge communicatie niet belemmeren. Kleding die het onmogelijk maakt de 
identiteit van de drager vast te stellen is niet toegestaan. Van de leerling die op stage gaat wordt 
verwacht, dat hij/zij zich kleedt, zoals van hem/haar verwacht kan worden in zijn/haar 
toekomstige werkkring. 

• Het dragen van een pet of muts in het schoolgebouw is verboden. Alleen op grond van 
godsdienstige overwegingen wordt meisjes een hoofddoek toegestaan. Uitzonderingen ter 
beoordeling aan de directie. 

• Een leerling die zich in een les misdraagt, kan door de docent uit het lokaal worden geplaatst en 
naar de time-out voorziening gestuurd.  
Wanneer dit regelmatig gebeurt worden de ouders geïnformeerd en kan een schorsing volgen 
van één of meerdere dagen. We proberen echter samen de problemen hetzelfde uur of dezelfde 
dag nog op te lossen. 

• Een leerling is verplicht zich te legitimeren middels het schoolpasje. 
 
Veiligheid 

•   Leerlingen moeten als gevolg van Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet) de nodige 
zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de 
veiligheid en de gezondheid van zichzelf en anderen. 

•    Eenmaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Alle leerlingen worden tijdens 
het introductieprogramma aan het begin van het schooljaar door de mentor geïnformeerd hoe 
te handelen bij een ontruiming.  
 

Leer- en hulpmiddelen 
• Iedere leerling heeft de juiste boeken, schriften en andere leer- en hulpmiddelen bij zich tijdens 

de lessen en gaat hier zorgvuldig mee om. 
• Vloeibare correctiemiddelen en watervaste viltstiften zijn binnen het terrein van de school 

verboden. 



• Agenda’s en andere voorwerpen waarop of waarin pornografische en/of krenkende tekeningen 
en/of teksten of film/beelden staan, zijn niet toegestaan en worden ingenomen. De ouder kan 
deze voorwerpen komen ophalen. Dit geldt ook voor digitale leermiddelen en devices. 

• Mobiele telefoons zijn toegestaan in en rond de school, mits zij geen overlast veroorzaken. Het is niet 
toegestaan mobiele telefoons(oordopjes) in de klas te gebruiken, mits het onderwijs gerelateerd is en de 
docent hier toestemming voor geeft. 

 
Privé-eigendommen en privacy algemeen 
De school is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan privé-eigendommen. Om het zonder 
toestemming ‘lenen’ of ontvreemden (diefstal) van persoonlijke eigendommen in de school tegen te gaan, 
worden de volgende adviezen gegeven: 

•   Neem dure sieraden, groot geld, kostbare kleding e.d. niet mee naar school. 
•   Merk je schoolspullen, gym- en buitenkleding. 
•   Laat portemonnee, buskaart of OV-kaart en sleutels niet in je jaszak. Dat geldt ook voor 

waardevolle zaken zoals een GSM. 
•   Schooltas en gymtas moeten alleen in het gebouw worden neergezet op de plaatsen die zijn 

aangegeven en na de lessen weer mee naar huis worden genomen. Eigendommen niet na de 
lestijd in het gebouw achterlaten! 

•   Berg persoonlijke eigendommen op in het leerling-kluisje. 
•   Gevonden voorwerpen worden onmiddellijk afgegeven bij de conciërge of de staf van de 

afdeling. 
•   Op het schoolterrein zijn stallingen voor fietsen en bromfietsen. Deze stallingen zijn niet 

bewaakt. Zet je fiets op slot met een goed fietsslot. Bromfietsen kunnen daarnaast (met een 
extra kettingslot) in een aparte stalling worden geplaatst. Zorg ervoor dat de fiets of brommer 
gemerkt is. 

•   In het gebouw wordt toezicht gehouden m.b.v. videobewaking. 
 
Privé-eigendommen en privacy specifiek 

•   Een leerling die betrapt wordt op diefstal of het moedwillig beschadigen van eigendommen van 
medeleerlingen, personeel of van de school, zal bij het bevoegd gezag worden voorgedragen 
voor enige dagen schorsing of definitieve verwijdering van school. Er zal aangifte bij de politie 
worden gedaan en de schade zal verhaald worden. 

•   Jassen worden niet gedragen tijdens de lessen. 
•   Mobieltjes e.d. worden op eigen risico mee naar school genomen.  
•   Laserpennen zijn op school verboden. 
•   Het maken en verspreiden van beeld -en/of geluidsopnamen is zonder toestemming van de 

schoolleiding verboden. 
 
Strafbare feiten 

• De school heeft met de politie afspraken gemaakt om strafbare feiten, die in en rond de school 
zijn gepleegd, te melden. 

•   Van een leerling, die goederen verhandelt, worden de goederen in beslag genomen en 
overgedragen aan de ouders en/of politie. Een en ander kan schorsing en/of verwijdering tot 
gevolg hebben. 

• Alle naar school meegebrachte, bij de wet verboden artikelen/middelen zoals (zak) messen 
en wapens worden in beslag genomen en er wordt aangifte gedaan bij de politie. 

• Het in bezit hebben en/of het ontsteken van vuurwerk op het schoolterrein of in de omgeving 
van de school wordt bestraft met schorsing en aangifte bij de politie. 

•   Op het in bezit hebben, verkopen of gebruiken van bij de wet verboden middelen, alcohol en/of 
(soft)drugs op school volgt schorsing en/of verwijdering. 

•   Het onder invloed zijn van bij de wet verboden middelen is niet toegestaan. Indien dit wordt 
geconstateerd zal er contact met de ouder/verzorger worden opgenomen. 

 

 
 



Praktijkvakken 
•   In het kader van het Arbobeleid dienen bij de technische vakken een aantal persoonlijke 

beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Deze worden óf door de school gekocht en in het 
praktijklokaal verstrekt, óf aangeschaft door de leerling zelf. Zie hiervoor ook het hoofdstuk van 
deze schoolgids over financiële zaken, waarin u kunt vinden wat door school en wat door u 
betaald dient te worden. 

•    De aanschaf van werkkleding en schoenen is verplicht. Deze worden op school besteld en 
uitgereikt (zie leermiddelenlijst)  

•   Als een bepaald stage bedrijf eisen stelt m.b.t. specifieke (werk)kleding en/of 
(veiligheid)schoeisel dient de leerling hier, na overleg met het stage bedrijf, zelf in te voorzien. 

 
Lichamelijke opvoedingslessen 

• Tijdens de LO lessen is alleen de volgende kleding toegestaan: korte zwarte broek (boven de 
knie), een zwart effen T-shirt (korte mouwen, geen opschriften) In de gymlokalen mogen 
alleen gymschoenen gedragen worden, die geen strepen achterlaten op de gymvloeren, en die 
niet buiten gedragen zijn.   

• Meisjes die uit godsdienstige overwegingen tijdens de L.O. lessen een hoofddoek willen dragen, 
moeten hiervoor een schriftelijke veiligheidsverklaring door de ouders laten ondertekenen. 

• Als een leerling niet aan een LO les kan meedoen, dan moet dit voor de les met een door de 
ouders geschreven briefje aan de gymdocent kenbaar worden gemaakt. De leerling krijgt dan 
een vervangende theoretische opdracht, of kan assisteren tijdens de LO lessen. Hij/zij wordt 
hierop beoordeeld. Kan een leerling het praktische cijfer voor een onderdeel inhalen, dan is 
hij/zij verplicht dit te doen. Dit cijfer geldt voor elke andere beoordeling. Het niet aanwezig zijn 
in de les ontslaat de leerling niet van de verplichting bij de gymdocent na te vragen welke 
onderdelen moeten worden ingehaald. Indien de gymlessen gedurende langere tijd niet gevolgd 
kunnen worden (de leerling is niet op school!), dan moet direct een afspraak gemaakt worden 
met de gymdocent. Indien om medische redenen langere tijd geen praktische lessen mogen 
worden gevolgd, dan kan de vakdocent maximaal 1 groot werkstuk per rapportperiode aan de 
leerling opdragen. De te besteden tijdsduur aan dit werkstuk mag niet het aantal praktische 
uren LO in die periode overstijgen. 

• Om diefstallen te voorkomen worden alle kleedkamers afgesloten. Kostbare kleding en spullen 
worden opgeborgen in de daarvoor bestemde afsluitbare kluisjes. Leerlingen die te laat zijn, 
kunnen alleen via de staf of de conciërge in de les worden toegelaten. De staf of conciërge 
meldt dit via de interne telefoon aan de betrokken LO docent. 

• De veiligheidsmaatregelen voor kleedkamers zijn niet van toepassing voor leerlingen die te 
laat komen bij LO lessen. 

 
Gebouw, schoolplein en omgeving 

•   De pauzes worden doorgebracht op de aangegeven plekken. 
•   Tijdens tussenuren verblijven de leerlingen in de hiervoor aangewezen ruimten onder toezicht. 
•   Het is niet toegestaan onder schooltijd, tijdens tussenuren en in de pauzes, de school te 

verlaten zonder toestemming van de afdelingsstaf. 
•   De lift van de school is bedoeld voor personen die een lichamelijke beperking hebben waardoor 

zij de trap niet kunnen gebruiken. Een leerling waar dit voor geldt, kan een liftpasje van de 
afdelingsstaf krijgen en draagt dat bij zich. Op het pasje staat ook welke leerling die eventueel 
als begeleider meegaat. 

•   Een leerling die voor zijn eerste lesuur naar school komt, gaat onmiddellijk het schoolterrein op. 
Leerlingen bezorgen geen overlast in de omgeving. 

•   Op het schoolplein wordt niet gefietst of met de bromfiets gereden. De motor van een 
bromfiets moet voor de ingang worden afgezet. 

•   Het is aan de leerlingen alleen toegestaan in de fietsenstalling te komen om de fiets of 
bromfiets te plaatsen en op te halen.  

•   Het is aan de leerlingen niet toegestaan om externe personen op het schoolterrein en/of 
gebouw te halen. 



•   Na afloop van hun laatste lesactiviteit gaan de leerlingen direct naar huis. Zij blijven niet bij de 
poort of in de buurt van de school staan. 

•   Afval moet in de afvalbakken. 
 
Eten, drinken en roken 

•   We hebben een rookvrije school. Dat betekent dat niemand (leerlingen, ouders en andere 
bezoekers) binnen het schoolgebouw of buiten op het terrein van de school mag roken. 

•   Snoepen, eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. 
•   Kauwgom op het schoolterrein is verboden. 
•   Leerlingen mogen op school geen alcohol nuttigen. Dit geldt ook voor medewerkers externen, 

in bijzijn van leerlingen. 
•   Leerlingen die rommel maken in de school, op het schoolterrein of in de omgeving van de 

school krijgen een extra opruimtaak. 
•   Een leerling die zich misdraagt in het gebouw of op het schoolplein, wordt door een 

personeelslid naar de teamstaf gestuurd, die een passende maatregel zal nemen. 
 
 
Schade 
Schade door een leerling toegebracht aan eigendommen van de school ten gevolge van baldadigheid, 
vernielzucht of anderszins, wordt op kosten van de betrokkene hersteld. De ouders zijn voor deze 
schade aansprakelijk. Ouders die verzekerd zijn tegen schade aan derden (de eigen W.A.- verzekering) 
kunnen het bedrag proberen te verhalen bij hun verzekeringsmaatschappij. Een afwijzende beslissing 
van deze maatschappij doet de vordering van de school niet vervallen. 
 
In alle gevallen waarin de schoolregels niet voorzien, beslist de schoolleiding, met 
inachtneming van het leerlingenstatuut. 


