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Schooljaar 2020-2021
Op school werken en leren we samen: leerlingen, docenten en ouders/verzorgers. We zoeken het
beste voor én met elkaar. Daarvoor hebben we een aantal huisregels.
Algemene huisregels – Wat verwachten we van elkaar?
• We spreken respectvol met én over elkaar.
• We gaan op een nette manier om met materialen en met onze omgeving.
• We komen onze afspraken na. Als dit niet lukt, dan communiceren we daarover.
• We zijn op tijd in de les.
Wat verwachten we van leerlingen?
• Iedere dag heb je al je schoolspullen bij je. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van
wijzigingen in het rooster.
• Je kluisje gebruik je voor het opbergen van je jas en andere spullen die je tijdens de les
niet nodig hebt.
• Tijdens de lessen gebruik je je telefoon alleen als de docent daar toestemming voor
geeft.
• Tijdens lestijd is het rustig op de gangen en wordt er alleen over de gang gelopen met
toestemming van de docent.
• Eten en drinken mag alleen tijdens de pauzes. Onderbouwleerlingen blijven tijdens de
pauzes op het schoolterrein.
• Rommel die je maakt, ruim je op.
Wat willen we niet in onze school?
• Het niet luisteren en niet doen van wat personeel van je vraagt.
• Roddelen, vloeken, ruw/kwetsend taalgebruik, racistische uitlatingen, (seksuele)
intimidatie en/of geweld.
• Pesten.
• Roken.
• Vuurwerk, wapens en/of genotmiddelen, zoals drugs, alcohol, energiedrankjes
• Aanstootgevende kleding, caps en petten.
• Kleding die in strijd is met de grondslag en doelstelling van de school (zoals bijvoorbeeld
hoofddoekjes of andere hoofdbedekking).
Eventuele schade door een leerling toegebracht aan het gebouw of andere eigendommen van de
school of van anderen moet door de leerling worden vergoed. De school aanvaardt geen
wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten haar verantwoordelijkheid wordt
toegebracht aan bezittingen van leerlingen.
Wat verwachten we van het personeel?
• We behandelen leerlingen eerlijk en we hebben het goede voor de leerlingen op het oog.
• We passen afgesproken regels consequent toe en spreken elkaar aan op de uitvoering
van deze huisregels.
• We hebben oog voor de specifieke problematieken van de leerlingen (thuissituatie,
gedragsstoornis, ziekte e.d.).
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