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absent

Als je ziek bent, meldt een ouder of verzorger dat voor 08.30 uur bij de
receptie. Kom je weer op school, dan lever je een briefje in bij de balie. Als
je om een andere reden niet aanwezig kunt zijn, moet vooraf aan de
teamleider toestemming worden gevraagd.

afval

Werk eraan mee de school leefbaar te houden. Laat afval en rommel niet
slingeren, gebruik de afvalbakken.

alcohol en drugs

Onder alle omstandigheden verboden! Bezit van, handel in, en onder
invloed zijn van alcohol of drugs kan leiden tot verwijdering van school.
Dit geldt ook op klassen- en schoolavonden.

brandalarm

Bij brandalarm ga je direct, maar rustig naar buiten zonder tassen en
jassen mee te nemen. Volg altijd de instructie van personeel en BHV’ers.

computers

De computers gebruik je alleen voor schoolwerk.

corvee

Aan het begin van het schooljaar wordt een corveerooster gemaakt voor
het schoonmaken van de pauzeruimtes. Iedereen die wordt ingeroosterd,
werkt mee. Met elkaar houden we de school schoon.

eruit!

Mocht je door de docent uit de les worden gestuurd, dan meld je je bij de
balie. Je krijgt een plek toegewezen en vult daar het
verwijderingsformulier in. Aan het einde van de les meld je je met dit
formulier bij de docent. Jullie maken dan passende afspraken.

eten en drinken

Je mag alleen eten en drinken in de daarvoor aangewezen ruimten: de
aula en de gang bij H001-005. Verpakking gooi je in de afvalbakken.

feesten

Klassenavonden worden in overleg met de mentor georganiseerd. Voor
schoolfeesten is er een speciale commissie.

fietsen stallen

Je fiets parkeer je in het fietsenrek. Dus niet daarbuiten.

geluidsdragers
en telefoons

Je mag in school niet bellen. In de klas is gebruik niet toegestaan tenzij de
docent vanwege schoolzaken daar toestemming voor geeft. In de
overblijfruimte is gebruik toegestaan. Bellen mag ook daar niet. Geluid
mag voor anderen niet hinderlijk hoorbaar zijn. Er is een regeling die we
bij overtreding van deze regel hanteren.

hulp

Hulp nodig? Vraag het je mentor of andere daarvoor beschikbare
personeelsleden.

jas en pet

Geen jassen en petten en capuchons op in de klas. Laat geen waardevolle
spullen in je zak zitten.
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kleding

Er zijn grenzen aan de tolerantie ten opzichte van kleding: deze grenzen
hebben te maken met het je veilig voelen, zowel van leerlingen als van het
personeel. Kleding mag niet aanstootgevend en niet discriminerend zijn.
Bij sommige vakken worden er veiligheidseisen gesteld naar aanleiding van
arbo voorschriften.

lift

Hier mag alleen met toestemming gebruik van worden gemaakt.

openingstijden

Het schoolgebouw is vanaf 08.00 uur open en sluit om 17.15 uur.

pauze

De pauze breng je door in de pauzeruimtes of buiten op het plein. In de
wijk rond school ben je niet, we willen goede buren zijn voor de wijk.

respect

Je toont respect voor leraren, personeel en medeleerlingen.

roken

Het hele schoolterrein, ook buiten op het plein is rookvrij. Ook voor de
ingang roken we niet.

rooster

Wijzigingen worden bijgehouden in Magister. Soms worden er ‘s morgens
nog wijzigingen doorgevoerd, kijk dus ‘s morgens altijd even.

schoolpas

Je schoolpas heb je altijd bij je. Personeel mag je om je pasje vragen en het
eventueel innemen als daar aanleiding toe is. Kwijt? Dan moet je een
nieuwe aanschaffen bij de balie. Kosten: € 2,50

taalgebruik

Vloeken of schelden in en rond de school doe je niet.

te laat

Voor 1e uur en na een pauze ben je bij de tweede bel in het lokaal. Bij een
leswisseling ga je zo snel mogelijk naar het volgende lokaal. Ben je te laat
dan haal je een briefje bij de balie. Bij herhaling? Daar hebben we een
regeling voor!

toilet

Gebruik het toilet alleen waarvoor het is bedoeld en verblijf er niet langer
dan nodig is.

tussenuur

Een tussenuur mag je in de aula, en als er plek is, in de mediatheek
doorbrengen.

wapens

Verboden! Van wapenbezit wordt altijd melding gedaan bij de politie

woonwijk

We bezorgen onze buren zo min mogelijk overlast.

ziek naar huis

Word je ziek tijdens schooltijd dan meld je je eerst bij de balie.
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