
 

 

  

  
 

 

 
 

 

Schoolregels schooljaar 22-23 
 

Bel/tijd 

Leerlingen hebben 

• 5 minuten tijd na bel voor sluiten van de deur waarna les begint  

• Leerlingen verlaten het lokaal  NIET voordat de bel is gegaan (storend voor andere klassen). 

• Te laat = witte kaart halen. 

• Evt. gesprek over reden te laat na de les -> schrappen is altijd mogelijk. 
 

Jas 
• In garderobe of kluis in hoofdgebouw / op kapstok in het bijgebouw. 

• Geen jas aan in school. 

• Jas NIET in de klas, ook niet in tas. 

• Te laat,  om de jas op te hangen = witte kaart (zie Bel/Tijd). 
 

Telefoon 
• Thuis, in de kluis of in de tas -> op stil! 

o Dit betekent: niet zichtbaar , hoorbaar, voelbaar voor docent en leerling in 
klaslokaal. 

• Ziet docent gedurende les toch telefoon -> telefoon inleveren bij docent die ‘m inlevert bij 
lokaal 0. Medewerker lokaal 0 maakt notitie in Eduarte. Leerling kan telefoon aan eind van 
de lesdag bij lokaal 0 ophalen. 

• Medewerker Lokaal 0 + Mentor: 
o 1 x incident 
o 2 x alarmbellen 
o 3 x uur inhalen, gesprek in lokaal 0 
o 4 x gesprek met ouders 

 

Schoolspullen niet mee (per periode) 
• Docent communiceert per periode (evt. per les via ELO of agenda) welke spullen er welke 

les mee moeten. 

• Docent houdt bij voor eigen vak. 
o 1 x niet mee: incident + vakdocent navraag doen 
o 2 x niet mee: alarmbellen + vakdocent gesprek 
o 3 x niet mee: gele kaart ophalen in lokaal 0,  gesprek en terug in de les. 

 

iPad/Laptop 
• iPad/Laptop zit in de hoes, in de tas en is opgeladen. 

• Docent bepaalt wanneer iPad/laptop uit de tas gehaald mag worden. 

• Leerling heeft gebruikersnaam en wachtwoord (inloggegevens) paraat (schrijven in 
agenda). 

 

Gepaste kleding 
• Gekleed zoals je ook op stage of bij je (bij)baan aan het werk gaat. 

• Geen petten/mutsen/hoodies op. 
 
 

 


