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1. Voorwoord 

 

Aeres VMBO Ede wil nadrukkelijk voor eenieder die in en met de school (samen)werkt of leert 

een veilige, geweldloze school zijn. Dit wil zeggen een school waarin we elkaar ruimte geven 

en ruimte laten om te zijn wie je bent. We tonen daarbij respect voor het andere in de ander 

en voor elkaars spullen. 

 

Daarbij willen we een sfeer waarin het prettig is elkaar te ontmoeten: veilig, integer en 

harmonieus in de omgang met elkaar, in de communicatie en in de samenwerking.  

 

Ook in geval van conflicten nemen we het bovenstaande ter harte en doen we ons best de 

wijsheid op te brengen om naar elkaar te luisteren; elkaar te verstaan en elkaar niet vast te 

zetten in oordelen of veroordelingen. 

 

De school bestaat uit verschillende afdelingen (vmbo/mbo) en groepen. Elke groep is op zijn 

eigen manier op weg naar eigen verantwoordelijkheid en volwassenheid.  

Het personeel van de school houdt daar rekening mee en wil eenieder op die weg 

ondersteunen. Per groep kunnen daarom de gemaakte afspraken verschillen.  

Het is dus mogelijk dat sommige afspraken aangepast zijn op die verschillende afdelingen en 

groepen.  

 

We willen leerlingen, ouders/verzorgers en docenten verzoeken dit beleid te onderschrijven én 

er zich in woord en gedrag voor in te spannen. 

 

Om het schoolleven voor iedereen prettig te laten verlopen zijn er  een aantal afspraken 

nodig. In dit boekje “medewerking gevraagd” hebben we deze afspraken op een rij gezet. 

Daarnaast geven we, middels het beantwoorden van een aantal veel gestelde vragen, aan 

hoe wij binnen Aeres VMBO Ede werken. 

 

 

We wensen je een fijn en prettig schooljaar! 

 

Directie en personeel van Aeres VMBO Ede 
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2. Onze schoolafspraken 

 

Wat we van elkaar verwachten staat samengevat in onze schoolafspraken: 

 

HANDIG GEDRAG 

 

Respect: 

- Ik accepteer de mensen om mij heen zoals ze zijn.  

- Ik luister en laat anderen uitpraten. 

- Ik praat op een normale positieve manier met anderen.  

 

Veiligheid: 

- Ik zit alleen aan mijn eigen spullen. 

- Ik blijf van andere mensen af.  

- Ik loop rustig door de school en op het plein. 

 

Verantwoordelijkheid: 

- Ik ben eerlijk en probeer problemen in een gesprek op te lossen. 

- Ik spreek anderen aan als ze over mijn grens gaan. 

- Ik ruim (mijn) afval op in de afvalbak. 

 

De KLASSE! Top 5 

- Ik ben op tijd en heb de juiste schoolspullen mee.  

- Ik eet en drink alleen in de pauzes. 

- Ik heb mijn persoonlijke spullen opgeborgen in de garderobe/kluisjes: pet, jas, mobiel, mp3, 

enz. 

- Ik ga voorzichtig om met eigen en geleende spullen. 

- Ik leid geen andere leerlingen af.  
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3. Wat ik moet weten? 

 

3.1  AANKOMST EN VERTREK  

 

Aankomst en vertrek 

 

Fietsers en bromfietsers maken ’s ochtends tot 10.00 uur gebruik van 

de ingang aan de Bovenbuurtweg, daarna via de Zandlaan.  

 

Waar ga ik naar binnen? 

 

Via het schoolplein ga je de hoofdingang van de school binnen.  

 

Waar hang ik mijn jas op? 

 

In het gebouw is op de begane grond de gelegenheid om je jas op te 

hangen of op te bergen in je kluisje. Het is niet toegestaan je jas mee 

te nemen naar het lokaal. 

 

Waar laat ik mijn tas? 

 

Houd je tas bij je en laat deze nergens (onbeheerd) achter.  

Ook in de pauzes heb je je tas bij je. 

 

Waar verblijf ik buiten de 

lessen? 

 

’s Morgens voor de eerste bel en in de pauzes kun je terecht op het 

plein of in de hal. Dit betekent: ga vóór de eerste bel nog niet de 

gangen in of de trappen op. Tijdens de pauzes ben je niet in lokalen, 

praktijkruimten, het leefpark, gangen, trappenhuizen, OLC, garderobe 

of fietsenstallingen. 

 

Mag ik van het plein af? 

 

Het is, in verband met je veiligheid, niet toegestaan in een pauze of 

tijdens een tussenuur zonder toestemming het schoolterrein te 

verlaten.  

 

3.2  MET HET OPENBAAR VERVOER  

 

Mag ik eerder de les 

verlaten om het openbaar 

vervoer te halen? 

 

Omdat het openbaar vervoer elk half uur rijdt, is het niet nodig om 

eerder de les te verlaten. In bijzondere gevallen kun je contact 

opnemen met de teamleider. 

 

3.3  DE FIETSEN-  EN SCOOTERSTALLING  

 

Waar plaats ik mijn fiets? 

 

De stalling op het plein aan de kant van de Zandlaan is bedoeld voor 

de leerlingen van klas 1.  

De stalling op het plein vóór de hoofdingang is bedoeld voor de 

leerlingen uit klas 2, 3, 4 en het mbo. 



 

 

 

 

6 

Medewerking gevraagd 
      

 

Waar stal ik mijn scooter, 

bromfiets? 

 

Brommers en scooters moeten geparkeerd worden bij de ingang van 

de Bovenbuurtweg, naast de lokalen bij het hoofdkantoor. Parkeer het 

op de  aangegeven plek. Je helm bewaar je in je kluisje.  

 

Welke afspraken gelden? 

 

Houd je alleen bij de fietsen op als je aankomt of vertrekt. Het is niet 

toegestaan tussen de fietsenrekken te pauzeren. Je fiets plaats je 

tussen het rek.  

 

3.4  KLUISJES  

 

Waarom een kluisje? 

 

Waardevolle spullen mee naar school nemen is niet verstandig. Mocht 

dit toch onvermijdelijk zijn, dan kun je ze in je kluisje opbergen. Laat 

waardevolle spullen nooit onbeheerd achter.  

De school is niet aansprakelijk voor de spullen die zoekraken. Ook 

niet voor de inhoud van de kluisjes.  

 

Hoe kom ik aan een 

kluisje? 

 

Elke leerling krijgt een kluisje toegewezen en behoudt deze zolang 

hij/zij op school is ingeschreven.  

 

Wat als ik mijn sleutel kwijt 

ben? 

 

 

Als je de kluissleutel verliest, ga je naar de conciërge; deze laat een 

sleutel bijmaken. De kosten zijn voor eigen rekening en bedragen  

€ 7,50. Moet het slot vervangen worden door schuld van de leerling 

dan kost dit  € 15,00. Wanneer je de kluissleutel vergeten bent, heeft 

de conciërge een loper. Om deze te lenen betaalt de leerling € 1,00 

voor het goede doel. 

 

Waar is mijn kluis voor 

bestemd? 

 

 

De kluisjes zijn bestemd voor het opbergen van bromfietshelmen, 

handschoenen, sieraden, mobiele telefoons, mp-3 spelers, schone 

kleding en zaken die betrekking hebben op het onderwijs. Het is niet 

toegestaan in je kluisje etenswaren te bewaren. De school is niet 

aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak. 

 

 

 

Mag de directie je kluis 

openen? 

 

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je kluisje. De directie 

van de school behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op ieder 

gewenst moment te controleren, al dan niet in het bijzijn van de politie. 
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Wat doe ik met mijn kluisje 

aan het eind van het jaar? 

 

 

Voor het begin van de zomervakantie dienen de kluisjes helemaal 

leeg te zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan behoudt de school zich 

het recht voor om de achtergelaten spullen eruit te halen en definitief 

te verwijderen als afval. 

 

3.5  HET GEBOUW ,  DE LOKALEN EN DE LESTIJDEN  

 

Hoe is het gebouw 

verdeeld? 

 

Onze school bestaat uit: 

 De ruimtenummers B1 t/m B21;  

     en op de verdieping V1 t/m V27 

De ruimtenummers zijn als volgt opgebouwd: de  B staat voor  

Beneden en de V voor Verdieping. 

 

Hoe laat beginnen de 

lessen? 

 

 

08.35 uur – eerste bel 

1e les:  08.40  – 09.30   uur 

2e les:  09.30 – 10.20  uur 

pauze (10.20 – 10.35) 

3e les:  10.35 – 11.25  uur 

4e les:  11.25  –  12.15  uur 

pauze (12.15 – 12.40) 

5e les:  12.40 – 13.30 uur 

6e les:  13.30  –  14.20  uur 

pauze (14.20 – 14.30) 

7e les:  14.30 –  15.20  uur 

8e les:  15.20 –  16.10  uur 

9e les:  16.10   –  17.00  uur 

 

Hoe gaat het met het 

verkorte lesrooster? 

 

Een enkele keer maken we gebruik van een “verkort lesrooster”. Dit 

wordt vermeld op het informatiebord in de aula en tevens op de 

website van school.  

De tijden van de lessen veranderen dan iets; let goed op wanneer je 

dan verwacht wordt. 
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08.35 uur – eerste bel 

1e  les  08.40  – 09.20  uur 

2e  les  09.20 –  10.00 uur 

pauze (10.00 – 10.15) 

3e  les  10.15 –  10.55  uur 

4e  les  10.55  –  11.35  uur 

5e  les  11.35 –  12.15  uur  

pauze (12.15 – 12.40)   

6e  les  12.40 –  13.20  uur 

7e  les  13.20 –  14.00  uur  

8e  les  14.00 –  14.40  uur 

 

Wat doe ik als er geen 

docent komt? 

 

 

Als er geen docent bij het lokaal komt, meldt één van klasgenoten dit 

na 10 minuten bij één van de teamleiders. De rest van de klas wacht 

rustig bij het lokaal op nadere instructies. 

Onderbouw: dhr. M. Westerik: bovenbouw: mevr. A. van Noord-Gijsen  

 

Wie beheert het lokaal? 

 

Ramen, zonwering of apparatuur worden door de medewerkers van 

school bediend; tenzij hiervoor toestemming gegeven wordt aan 

anderen. Leerlingen mogen zich alleen onder toezicht in het lokaal 

bevinden. 

 

Wanneer moet ik 

beschikbaar zijn? 

 

Naast de lesuren die op je rooster staan, moet je zo nodig elke dag, 

ook op vrijdag, tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor inhaalwerk, 

bijlessen, corvee e.d.  

 

Hoe gaan we om met het 

gebouw, personeel en de 

materialen? 

 

Je gaat respectvol en met zorg om met elkaar en ook met het gebouw 

en de inventaris. Dus: niet vechten, niet hollen en stoeien, geen 

meubilair vernielen of beschadigen (niet tekenen en krassen op 

deuren en wanden, enz.).  

Overtreed je deze gedragsregels, dan kan je corvee opgedragen 

krijgen van het personeel. Kosten voor herstel worden in rekening 

gebracht. 

 

3.6  TELEFOON  

 

Kan ik gebruik maken van 

de telefoon? 

 

Op school bevinden zich diverse telefoons. Die kun je in overleg met 

de conciërge gebruiken. Het gebruik van een mobieltje buiten het 

afgesproken gebied is dus niet nodig. 
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3.7  ETEN EN DRINKEN  

 

Waar mag ik eten en 

drinken? 

 

Alleen in de aula en buiten op het plein mag je met open blikjes of 

bekertjes lopen. Dus niet in de gangen of lesruimten. 

 

Energiedrank 

 

Door de hoeveelheid calorieën en oppeppende stoffen zijn 

energiedrankjes geen gezonde keus. Energiedrankjes horen daarom 

niet thuis in een Gezonde School en worden op school verboden. 

 

Kan ik eten en drinken 

kopen op school? 

 

 

In de aula is via de automaten een breed assortiment aan eten en 

drinken te koop, waaronder ook wat minder calorie- en vetrijke 

producten.  

 

Mag ik tijdens de les 

drinken of eten? 

 

Door leerlingen mag tijdens de lessen niet gegeten of gedronken 

worden, ook geen kauwgom. 

 

Toiletgebruik 

 

Toiletten kunnen tijdens de pauzes gebruikt worden. Zorg dat je weer 

op tijd in de les komt. Tijdens de lessen is het toiletgebruik zonder 

toestemming niet toegestaan. 

 

3.8  DE LIFT  

 

Mag ik gebruik maken van 

de lift? 

 

Als je niet in staat bent gebruik te maken van de trap, mag je van de 

lift gebruik maken. Je mag daarbij geen andere leerlingen meenemen.  

 

3.9  TE LAAT KOMEN  

 

Wat moet ik doen als ik te 

laat kom? 

 

Meld je  bij de conciërge en haal een briefje om de les in te kunnen 

(dit geldt alleen voor het 1e uur). Alleen met dit briefje mag je de les 

in. Het te laat komen wordt geregistreerd. Te vaak te laat komen 

zonder reden is niet toegestaan. 

 

Wat gebeurt er als ik te 

laat kom? 

 

 

Bij de eerste keer word je nadrukkelijk aangesproken op de oorzaak 

en het gevolg van te laat komen; 1e keer te laat is een waarschuwing. 

Bij iedere volgende keer te laat dien je je de volgende dag om 07.30 

uur te melden bij conciërge. 
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Wat gebeurt er als ik te 

vaak te laat kom? 

 

 

Als je in een korte periode 3 keer of meer te laat bent gekomen, 

worden ouders ingelicht door de mentor.   

Kom je daarna weer te laat dan op gesprek op school en nablijven; 

wordt leerplicht ingeschakeld en OSC/ZAT. 

 

Wanneer moet ik mijn 

opgelegde maatregel 

ondergaan? 

 

 

De maatregel/sanctie wordt opgelegd en uitgevoerd op een moment  

dat je geen les hebt. Bij het nakomen kunnen we geen rekening 

houden met andere afspraken die je mogelijk hebt. Maak dus geen 

afspraken onder schooltijd. 

 

Wat gebeurt er als ik niet 

kom opdagen bij sanctie? 

 

 

De ouders, mentor en teamleider worden dan geïnformeerd. Je krijgt 

dan, naast de maatregel/sanctie die je vanwege de overtredingen had 

gekregen, extra werk. 

 

3.10  VERLOF  

 

Waarvoor kan ik verlof 

krijgen? 

 

Verlof kun je krijgen voor jubilea, ziekenhuisbezoek, etc.  

 

Hoe vraag ik verlof aan? 

 

Wanneer je van tevoren weet dat je moet verzuimen, dan moet 

daarvoor schriftelijk verlof worden aangevraagd bij de teamleider. 

Formulieren hiervoor liggen bij de administratie.  

Afspraken met een arts of orthodontist moeten zoveel mogelijk buiten 

schooltijd gemaakt worden. Hiervoor volstaat een briefje van de 

ouder(s)/verzorger(s). 
 

 

 

 

 

3.11  Z IEK  

 

Wat moet ik doen als ik 

ziek ben? 

 

Wanneer je ziek bent (of er is een andere onverwachte reden van 

afwezigheid), dan dient de school vóór 09.00 uur gebeld te worden 

door één van de ouders/verzorgers. Als dat niet lukt, dan moet er zo 

snel mogelijk daarna gebeld worden. De ouders/verzorgers kunnen 

aangeven dat de mentor op de hoogte gebracht moet worden van 

bijzonderheden. 

Als je maar één dag ziek bent is deze telefonische melding voldoende. 
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Wat moet ik doen als ik 

weer beter ben? 

 

Langer dan 1 dag ziek? De ouder/verzorger moet niet elke dag bellen, 

maar geeft op de 1ste schooldag volgend op het ziekzijn een briefje 

mee waarop de dagen vermeld staan dat de leerling afwezig is 

geweest (met vermelding van de naam en klas van de leerling). De 

leerling laat dit briefje achter in de brievenbus bij de administratie.  

Indien geen herstelbriefje wordt ingediend, is het voor de mentor niet 

te controleren of gemelde afwezigheid al dan niet geoorloofd is.  

Afwezigheid wordt dan gezien als spijbelen.  

 

Wat moet ik doen als ik 

tijdens de lessen ziek 

word? 

 

Word je op school ziek, bel je eerst even naar huis zodat ze daar op 

de hoogte zijn en je toestemming hebt om naar huis te gaan. Als je 

toestemming hebt om naar huis te gaan, meld je je bij de 

administratie. Zodra je thuis bent moet de school door één van de 

ouders/verzorgers op de hoogte gesteld worden. 

 

Wat gebeurt er als ik me 

niet ziek afmeld? 

 

Je bent verplicht je af te melden. De uren die je gemist hebt, worden 

beschouwd als gespijbelde uren. 

 

Hoe zit het met mijn 

huiswerk als ik ziek ben? 

 

Je moet zelf contact opnemen met één van je klasgenoten om zo op 

de hoogte te blijven van het huiswerk en de afgesproken toetsen. 

Kijk hiervoor ook op it’s learning. 

 

3.12  SPIJBELEN  

 

Welke maatregelen 

worden er genomen als ik 

spijbel? 

 

Spijbelen is onaanvaardbaar. Doe je dat toch, dan worden je 

ouders/verzorgers daarover schriftelijk geïnformeerd. De mentor gaat 

met jou in gesprek over de reden. Gespijbelde uren worden dubbel 

ingehaald. Per gespijbeld lesuur: 2 uur terugkomen. 

Bij regelmatig spijbelgedrag wordt ook de leerplichtambtenaar 

ingeschakeld. Daarnaast worden de ouders door de mentor 

geïnformeerd. 
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3.13  HUISWERK/MATERIALEN  

 

Wat moet ik doen als ik 

mijn huiswerk niet af kan 

krijgen? 

 

Maak je huiswerk elke dag zo goed mogelijk. Houd in je planning 

rekening met zaken als verjaardagen, doktersbezoek, enz. Daar krijg 

je geen huiswerkvrij voor. Als je om geldige redenen geen huiswerk 

kunt maken, zorg dan dat je een briefje met datum en handtekening 

van je ouders/verzorgers voor de docenten meebrengt. Daarvoor kun 

je dus geen absentenbriefje gebruiken. 

 

Wat moet ik doen als ik 

een toets gemist heb? 

 

 

Als je een toets gemist heb, maak  je - direct als je weer op school 

bent - een nieuwe afspraak maken met de docent.  

Gemiste PTA toetsen dien je zo snel mogelijk in te halen. Hiervoor 

gebruik je het formulier inhaalverzoek. Dit formulier dient binnen 3 

schooldagen na terugkomst op school ingeleverd te worden bij de 

examensecretaris. 

 

Wat moet ik doen als ik 

niet weet wat voor  

huiswerk ik moet maken? 

 

Neem contact op met een klasgenoot en vraag ernaar. Wacht niet af, 

maar neem zelf het initiatief. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je 

leerproces. Kijk hiervoor ook op it’s learning. 

 

Wat gebeurt er als ik mijn 

werk niet af heb of mijn 

spullen vergeten ben? 

 

 

Natuurlijk is dit voor iedereen erg vervelend. Docenten houden bij hoe 

vaak dit voorkomt. Indien dit te vaak voorkomt, neemt de mentor of de 

docent gepaste maatregelen. Ouders worden door de mentor 

geïnformeerd. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. 

 

3.14  ROOSTERWIJZIGINGEN  

 

Moet ik rekening houden 

met roosterwijzigingen? 

 

Ja, er zijn zeer veel redenen mogelijk waardoor de lestijd verandert. 

In principe kun je les hebben van 08.40 uur – 17.00 uur. 

Het is dus niet mogelijk om tijdens deze tijden andere verplichtingen 

aan te gaan. Hierbij denken we aan trainingen, muziekschool, e.d.  

 

Hoe weet ik welke 

roosterwijzigingen er zijn? 

 

Je moet bij binnenkomst, in pauzes of voor je naar huis gaat altijd 

kijken of er mededelingen en/of roosterwijzigingen zijn die voor jou 

van belang zijn. Via de website en de school-app kun je nakijken of er 

roosterwijzigingen zijn.  

Roosterwijzigingen zijn geen geldige reden voor lesverzuim. 
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Welke wijzigingen kunnen 

er zijn? 

 

Op de website en de school-app kun je lezen of er lessen zijn 

verwisseld; of het lokaal is veranderd; of er toezicht is door een 

andere leraar of dat de les uitvalt. Bij afwezigheid van een docent zal 

geprobeerd worden om een tussenuur op te vullen. De leerlingen 

gaan studeren onder toezicht van een docent. Zorg dus dat je wel de 

boeken, e.d. van dat vak bij je hebt. 

 

Wat moet ik doen als er 

een les uitvalt? 

 

Als er een les uitvalt, ga je naar de aula of naar buiten. 

Zorg ervoor dat je geen andere lesactiviteiten verstoort. 

 

Wat te doen als de docent 

plotseling het eerste les 

uur niet aanwezig kan 

zijn? 

 

De docent die ziek is, moet dit tijdig melden. Hij of zij heeft van elke 

klas een telefoonpiramide. De docent zal de eerste leerlingen bellen. 

Zorg ervoor dat iedereen de volgende snel belt, zodat niemand 

tevergeefs op school komt. 

 

3.15  LESVERWIJDERING  

 

Wat moet ik doen als ik uit 

de les word verwijderd? 

 

 

Als je de les moet verlaten, neem je je tas mee en ga je naar de 

dagcoördinator. Mocht er geen dagcoördinator aanwezig zijn, ga je 

aan een tafel voor het kantoor aan je opgedragen werk. 

Zonder toestemming van de docent op de gangen zijn, is niet 

toegestaan. 

 

Hoe herstel ik de relatie 

met de docent? 

 

Aan het eind van de les ga je terug naar de docent. Deze bepaalt na 

het gesprek welke afspraken er gemaakt moeten worden (zo nodig in 

overleg met de mentor).  

 

Wat gebeurt er als ik er 

vaker word uitgestuurd? 

 

 

Je komt eerst bij je mentor terecht, deze bepaalt een passende 

maatregel. Ook worden je ouders door de mentor geïnformeerd. 

Mocht deze maatregel niet afdoende zijn kan de teamleider erbij 

ingeschakeld worden. 

 

3.16  DE LEERPLEINEN  

 

Welke afspraken gelden 

er? 

 

 

 Eten en drinken is niet toegestaan. 

 Geen tassen op de tafels. 

 Reserveren van een computerwerkplek is niet mogelijk. 

 Er mogen maximaal 2 leerlingen achter 1 computer. 

 Houd rekening met andere leerlingen die aan het werk zijn. 
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 Laat je werkplek netjes achter. 

 Alleen onder toezicht is het leerplein voor leerlingen beschikbaar. 

 Op het leerplein geldt een werkstilte zodat iedereen er prettig kan 

werken. 

 

3.17  REGELING GYMLESSEN  

 

Hoe weet ik of de 

gymlessen binnen of 

buiten zijn? 

 

Als er buitengym is, wordt dat aan het begin van de les door de 

docent aangegeven. 

 

Welke kleding is 

toegestaan bij de 

gymlessen? 

 

 

Je moet een paar goede gymschoenen hebben, een gym T-shirt 

(wordt door school verstrekt) en een sportbroekje. In de gymzalen zijn 

alleen sportschoenen toegestaan die geen strepen achterlaten. Het 

spreekt vanzelf dat de schoenen alleen binnen gebruikt mogen 

worden. Voor de buitenlessen is naast buitenschoenen ook een 

trainingspak of een joggingpak aan te bevelen. 

 

Hoe zit het met de tijd die 

ik nodig heb om naar de 

gymlessen te gaan? 

 

De omkleedtijd en eventuele wisseltijd gaan van de gymlessen af. Je 

bent dus bij de andere lessen altijd op tijd. 

 

Kan ik douchen? 

 

Ja, maar je mag daardoor niet te laat komen in de volgende les. 

 

3.18   SOCIAAL GEDRAG  

 

Grenzen zoeken en 

aangeven 

 

 

 

Pubers zoeken de grenzen: thuis, op school en vereniging. Dit gaat 

hen niet altijd goed af. Er is soms sprake van onhandig gedrag. 

Vaak wordt gezegd dat het maar een geintje is. Het is plagen als 

leerlingen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de één iets 

onaardigs, de volgende keer is het de ander. Het is een spelletje, niet 

altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Door elkaar te plagen leren 

leerlingen ook met conflicten om te gaan. 

 

Pesten op school 

 

Pesten is wel bedreigend. En het gebeurt niet zomaar een keer maar 

iedere dag. Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas 

over te spelen op een heel bedreigende manier. De pestkop gebruikt 

zijn macht: het slachtoffer wordt geslagen, uitgescholden, vernederd, 

gekleineerd. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de 

pestkop. 
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Naast deze openlijke vormen van pesten komen ook vormen van 

pesten voor die niet zichtbaar zijn. Dit gebeurt bijv. ook via de 

computer. 

 

Wat is een pestprotocol? 

 

 

Alle klassen maken in het eerste mentoruur afspraken met hun 

mentor. Op deze lijst staan regels waaraan iedereen zich houdt. Ook 

staan daarop de gevolgen als iemand deze regels overtreedt. 

Bij het pestprotocol is ook de rol van de groep van groot belang. 

 

Wat doe ik als ik vind of 

denk dat ik gepest word? 

 

Blijf er niet mee rondlopen. Meld het direct bij de docent waar het 

gebeurt en altijd bij je mentor. 

 

3.19  MOBIELE TELEFOONS ,  MP-3  SPELERS EN IPOD  

 

Mag ik mijn mobieltje e.d. 

op school gebruiken? 

 

 

In de aula en op het plein mag je je multimedia apparaat (mobiel, 

iPod, mp-3 speler, e.d.) niet storend gebruiken. In de rest van het 

gebouw mag je multimedia apparaat niet zichtbaar zijn. Het maken 

van foto- en filmopnamen is overal verboden. Zorg dat je voor 

anderen altijd aanspreekbaar blijft. 

 

Waar dienen de gele 

mobielbakken voor?  

 

Mocht je onverhoopt toch je mobiel mee de klas ingenomen hebben, 

dan staat er in het lokaal een gele mobielbak waar je je mobiel aan 

het begin van de les in opbergt. 

 

Mag een docent mijn 

mobieltje e.d. innemen? 

 

In geval van overtreding van bovenstaande regel kan het multimedia 

apparaat een week in beslag worden genomen. De docent bergt het 

multimedia apparaat op in de kluis en maakt zelf afspraken over de 

teruggave. Regel is dat het mobieltje, e.d. pas ná 16.10 uur bij de 

docent kan worden opgehaald. 

 

3.20  ALCOHOL ,  DRUGS EN ( ILLEGAAL)  VUURWERK  

 

Wat vindt de school van 

alcohol, drugs, vuurwerk 

en wapenbezit?   

 

Het is verboden vuurwerk mee te nemen. Ook het meenemen van 

drugs en/of alcohol, evenals wapenbezit of het gebruik daarvan op 

school of tijdens andere schoolactiviteiten, is ten strengste verboden. 

Als een dergelijke overtreding wordt geconstateerd, wordt altijd de 

politie ingeschakeld. Daarnaast is de schorsing- en verwijderings-

procedure van kracht. 
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3.21  KLEDING  

 

Zijn er regels wat betreft 

het dragen van kleding? 

 

Elke leerling heeft een eigen identiteit en leert die mede op school 

kennen en ontwikkelen. In dit alles speelt ook het uiterlijk een 

belangrijke rol. We willen hen daarbij helpen om verantwoorde keuzes 

te maken. 

 Kleding moet veilig en doelmatig zijn. Het mag niet hinderen om 

goed je werk te kunnen doen. Bij bepaalde lessen (bijvoorbeeld bij 

bewegingsonderwijs en praktijklessen) is bepaalde kleding 

voorgeschreven. 

 Binnen onze school willen we uitdagende kleding en allerlei 

uiterlijk vertoon, dat voor anderen aanstootgevend is, tegengaan.  

 Dus we verwachten, dat leerlingen en medewerkers in 

overeenstemming met de algemene fatsoensnormen gekleed 

gaan, afgeleid van de levensbeschouwelijke identiteit van de 

school. 

 Het is niet toegestaan tekens of symbolen te dragen die kunnen 

worden uitgelegd als racistisch, discriminerend of godslasterlijk. 

 In het schoolgebouw is het dragen van hoofddeksels, e.d. zonder 

toestemming niet toegestaan. 

 

3.22  ROKEN  

 

Hoe kijken we aan tegen 

roken? 

 

We streven naar een gezonde en rookvrije school.  

Volgens de wet mag je pas vanaf je 18e sigaretten kopen.  

Dit betekent dat de leerlingen van het vmbo niet mogen roken op 

school en gedurende (buiten)schoolse activiteiten. 

 

3.23  A .  GEBRUIK COMPUTERS  

 

Hoe log ik in? 

 

Alle leerling-computers zijn toegankelijk met een eigen 

gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnaam en wachtwoord krijg 

je via de ict-er. Het is in geen enkel geval toegestaan je wachtwoord 

aan anderen bekend te maken. 

 

 

Afspraken 

 

 Schoolcomputers mogen alleen voor school gerelateerde taken 

gebruikt worden (werkstukken, opdracht van de docent, enz.) 
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 Internetten en e-mailen voor privédoeleinden is niet toegestaan. 

Als je gebruik maakt van het internet, doe je dat alleen op een 

manier die past bij de identiteit van onze school. 

 Wij houden ons het recht voor om, als daar aanleiding voor is, het 

computergebruik te controleren.  

 Het computerscherm niet met vingers, pennen, enz. aanraken; dit 

om beschadiging aan het computerscherm te voorkomen.  

 Misbruik van computervoorzieningen heeft tot gevolg dat je die 

niet meer mag gebruiken. Je account wordt voor een maand 

geblokkeerd. 

 Laptops dienen altijd weer voor anderen gebruiksklaar te worden 

opgeruimd. 

Schade die op enigerlei wijze aan het gebouw of apparaten wordt 

toegebracht, wordt op kosten van de veroorzaker (c.q. zijn/haar 

ouders/verzorgers) hersteld door een daartoe gekwalificeerd bedrijf. 

Ook voor andere schades kunnen de dader of zijn/haar ouders 

aansprakelijk gesteld worden. 

 

 

3.23  B .  GEBRUIK LAPTOPS KLAS 1  EN 2 

 

The Rent Company 

 

The Rent Company voorziet in de mogelijkheid om bij hen een laptop 

te huren/kopen met een Easy4u abonnement. Dit abonnement bestaat 

uit: educatieve laptop, solide beschermhoes, service en garantie, 

schade- en diefstaldekking, vervangende laptop bij hardware 

reparaties.  

 

 

Afspraken 

 

 Zorg dat je laptop opgeladen is en breng de voeding mee naar 

school. 

 Laat je laptop niet onbeheerd achter. Je bent verantwoordelijk 

voor je eigen laptop.  

 Als je gebruik maakt van het internet op school, doe je dat alleen 

op een manier die past bij de identiteit van onze school. 

 Wij houden ons het recht voor om, als daar aanleiding voor is, het 

computergebruik te controleren.  
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3.24  PRIVACY  

 

Informatievoorziening 

 

 

Als school willen we onze leerlingen opleiden in samenwerking met 

de ouders/verzorgers. Vandaar dat zij regelmatig geïnformeerd 

worden via e-mail/post. Informatie is ook te vinden op de website 

en/of de school app. 

 

Hoe gaat het als ik 18 jaar 

of ouder ben? 

 

 

Als je 18 jaar bent blijven we je ouders/verzorgers informeren. Je kunt 

er ook voor kiezen om zelf de volledige verantwoordelijkheid te 

nemen. Als je dat wilt, maak je dat kenbaar bij je teamleider. Let wel: 

je neemt dan de volledige verantwoordelijkheid voor alles, niet slechts 

een klein deel ervan. Ouders/verzorgers worden nog steeds op de 

hoogte gehouden. 

 

Cameratoezicht 

 

 

Er zijn op verschillende plaatsen camera’s opgehangen. Deze worden 

gebruikt om de veiligheid op school te bevorderen. Indien er 

aanleiding toe is, kunnen de beelden aan bevoegden getoond 

worden. 

 

 

Video-/filmopnamen 

 

Het is zonder toestemming niet toegestaan om op de schoolterreinen 

en in het schoolgebouw video/filmopnamen of foto’s te maken van 

leerlingen, medewerkers of schooleigendommen. 

 

3.25  BOEKEN  

 

Hoe kom ik aan de 

boeken? 

 

Boeken worden via school verstrekt. Tijdens de lessen worden de 

boeken door de docent uitgedeeld. 

 

Hoe verzorg ik mijn 

boeken? 

 

Boeken dienen gekaft te worden. Een goede tas zorgt voor een 

langere levensduur van de boeken. 

 

Controle van de boeken. 

 

Regelmatig zullen de docenten de omgang met de boeken 

controleren. Indien de boeken niet goed verzorgd worden, zullen er 

passende maatregelen genomen worden. 

 

Hoe gaat het met de 

boeken inleveren? 

 

Aan het einde van het jaar worden de boeken door de docenten 

ingezameld. De boeken worden dan weer gecontroleerd. Eventuele 

schade aan de boeken wordt doorberekend aan de gebruiker van de 

boeken. Dus zorg goed voor je boeken. 
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3.26  RESPECT VOL OMGAAN ME T ELKAAR EN SPULLEN VAN EEN ANDER .  

 

Wat gebeurt er als ik iets 

kapot maak? 

 

 

Als je moedwillig schade aan het gebouw, de inventaris, de 

leermiddelen, enz. toebrengt, wordt dat op jouw kosten hersteld door 

een daartoe gekwalificeerd bedrijf.  

Ook voor andere schades kunnen de veroorzaker of zijn/haar ouders 

aansprakelijk gesteld worden. 

 

Wat gebeurt er als ik iets 

kwijt raak? 

 

 

Er is voor iedereen een kluisje beschikbaar. De school neemt geen 

verantwoordelijkheid voor het beschadigen of zoekraken van 

voorwerpen. 

 

Waar moet ik zijn als ik 

iets kwijt raak? 

 

Gevonden voorwerpen worden achtergelaten bij de conciërge. Daar 

kun je navragen of jouw voorwerp(en) gevonden is (zijn).   

 

 

 


