Dagelijks reglement
Op onze school gaan we respectvol met elkaar, onze omgeving en onze spullen om. Samen
zorgen we voor een goede sfeer op school.
ROKEN, ALCOHOL, ENERGYDRANKJES, DRUGS EN KAUWGOM


Roken is niet toegestaan voor leerlingen uit de zevende, achtste en negende klas. Voor
oudere leerlingen is roken alleen toegestaan op de daartoe speciaal aangewezen
rookplek.
 Het gebruiken van of handelen in alcohol, energydrankjes en drugs is verboden.
 In de school eet je geen kauwgom
PAUZES EN TUSSENUREN








Tijdens de pauze kun je in en om de school verblijven. De lokalen en de theaterzaal zijn
alleen met toezicht van een docent beschikbaar als pauzeruimte.
Waar je ook bent, je bezorgt niemand overlast. Let op dat je in de straat niet op de eigen
terreinen van de bedrijven en bewoners bent. Ook de trap voor de flat naast de school is
eigen terrein van de bewoners, en dus geen pauzeruimte.
Tijdens tussenuren ben je niet in de gangen van school. Je kunt terecht in de hal of in
stilte werken in de mediatheek.
Laat geen troep achter. Afval deponeer je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
Leerlingen van de klassen 7 en 8 mogen het terrein van de school niet verlaten in de
pauzes.
In alle gevallen verwachten we dat je rekening houdt met anderen (twee voorbeelden: 1.
Rondom de school dus geen harde muziek. 2. Als het sneeuwt, mag je best sneeuwballen
naar elkaar gooien, maar geen ijsballen en je gooit niet naar andere mensen, fietsen of
voertuigen).

MOBIELE TELEFOONS EN GELUIDSDRAGERS






Het gebruik van mobiele telefoons is nog toegestaan tijdens de pauzes en buiten de
klaslokalen.
Binnen de klaslokalen en tijdens de les is gebruik van de telefoon alleen toegestaan als de
docent dat aangeeft.
Je maakt geen foto’s of filmpjes in de school, alleen als dat moet van je docent.
Ook online ben je respectvol naar docenten en leerlingen.
In de school is geluid via geluidsdragers verboden (boxen, telefoons)

VEILIGHEID






De schoolleiding is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van waardevolle spullen. Bij
diefstal doen de ouders en/of de leerling zelf aangifte bij de politie.
De schoolleiding is bevoegd de kluisjes en tassen van de leerlingen te openen en te
inspecteren.
Fietsen en scooters moeten worden gestald op de daartoe aangewezen plekken.
Het afsteken van vuurwerk in of bij de school is verboden.
Bij wapenbezit en andere strafbare feiten wordt direct aangifte gedaan door school bij de
politie.

