
HUISREGELS GGCA 2020-2021 

Welkom op school! Op onze school gaan we respectvol met elkaar om 

en gebruiken we ons gezond verstand. Om gezond en veilig met elkaar 

te kunnen leren is het belangrijk dat we ons in ieder geval aan de 

onderstaande regels houden1.  
 

AANWEZIGHEID 

• Je bent (op tijd) aanwezig in de lessen, ook als je 18 jaar of ouder bent. 

ROKEN, ALCOHOL, ENERGYDRANKJES, DRUGS EN KAUWGOM 

• Roken is niet toegestaan in en rondom de school en ook niet in de rookvrije zones in de 
Fred. Roeskestraat; 

• Het in bezit hebben van/gebruiken van of handelen in alcohol, energydrankjes, vuurwerk, 
wapens 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.  

• Draag zorg voor de schoonheid van de school. 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. 

• We verwachten dat je je gezond verstand gebruikt en dat je rekening houdt met anderen. 
Twee voorbeelden:  

o Rondom de school geen harde muziek; 
o Als het sneeuwt, mag je best sneeuwballen naar elkaar gooien, maar geen 

ijsballen en je gooit niet naar andere mensen, ramen, fietsen of voertuigen. 

 
1 Bij overtreding van de regels wordt een passende sanctie opgelegd door de teamleider. Frequente 
overtreding van de huisregels betekent verzwaring van de sanctie. 



 

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 (de buurt van) de school is verboden. 
• Bij wapenbezit en andere strafbare feiten wordt direct aangifte gedaan door school bij de 

politie. 

AANVULLENDE REGELS IVM COVID-19 

• We houden 1,5 meter afstand tussen leerlingen en personeelsleden én tussen 
personeelsleden onderling.  

• Op school dragen we een mondkapje als we lopen of staan. Als we zitten mag het mondkapje af.  
• Blijf niet langer in het schoolgebouw dan strikt noodzakelijk is. 
• Houd je aan de hygiëneregels:  Was regelmatig je handen, schud geen handen, hoest en 

nies aan de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en zit niet aan je 
gezicht. 

• Leerlingen en personeelsleden blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 
ademen, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven de 38 °C. Blijf 
ook thuis als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten. We 
willen nadrukkelijk vragen je te laten testen.  24 uur geen klachten = weer naar school. 

• Als je in een gebied bent geweest met code oranje,  verzoeken we je in quarantaine te 
gaan en kom je niet naar school. Ook als je een Coronatest hebt gedaan waaruit blijkt dat 
je geen Corona hebt. 

• Alle deuren en ramen staan gedurende de dag open. Dat betekent dat je nog meer dan je 
gewend bent mede verantwoordelijk bent voor de schoonheid van de klaslokalen en daar 
zorg voor draagt. 

• Vijf minuten voor het einde van de les verlaten docenten het lokaal als zij het volgende 
uur in een ander lokaal lesgeven. Bij de bel aan het einde van de les gaan leerlingen de 
klas uit en lopen zsm naar het volgende lokaal voor de start van de volgende les. Bij 
binnenkomst ga je direct aan een tafel zitten. Het kan zijn dat je dus na de docent een 



lokaal verlaat. Laat een schoon en opgeruimd lokaal achter voor de leerlingen en 
docenten die na jou het lokaal gebruiken. 

• Het trappenhuis tegenover de docentenkamer uitsluitend bestemd voor medewerkers 
(vanaf de kelder t/m de 3e verdieping). De “weg” van de lerarenkamer naar dit 
trappenhuis wordt een “zebrapad”, waarbij je even de pas inhoudt als je ziet dat er een 
docent “oversteekt”. Leerlingen kiezen een van de andere trappenhuizen uit om tussen 
de verschillende verdiepingen te bewegen, alle lokalen kunnen ook via de andere 
trappenhuizen bereikt worden. 

• Ga in de pauzes zoveel mogelijk naar buiten. 
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