Schoolregels
Voor de leerlingen van de

Groene Hart Praktijkschool
Doe het zo en ‘t gaat goed!

Let op, echt, dit moet!

En dit mag echt niet!
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Schoolregels
voor de leerlingen van de

Groene Hart Praktijkschool
1. Informatie
1.1 Schoolregels zijn spelregels en informatie
De wet zegt: “Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen”. Dus: “Roken in de school mag
niet”, schrijven we hier niet meer op. Houd jezelf aan de wetsregels. Houd jezelf ook aan onze
schoolregels. Je mag dan van anderen verlangen dat ze dat ook doen. Bij deze spelregels wordt ook
daarbij behorende informatie gegeven. Laat deze schoolregels ook aan je ouders / verzorgers lezen.
1.2 Wat biedt de school jou, naast onderwijs?
De school heeft een kluisje voor je waardevolle spullen beschikbaar. Dat kan je huren. Er zijn toiletten. Er is een aula en een schoolplein. Er zijn spellen voor in de pauze. Er is een fietsenstalling. Je
kan gezonde versnaperingen kopen en geregeld ook gezond eten kopen, enz. Gebruik al deze voorzieningen respectvol, zoals dat thuis ook van je wordt verwacht.
1.3 Schoolgaan schept verplichtingen
Leerlingen zijn verplicht mee te doen aan alle activiteiten die voortvloeien uit het schoolplan.
Als je met een docent buiten de school ergens naar toe gaat zijn deze spelregels ook geldig
(Bijvoorbeeld: Schoolkamp, excursie, film, theater, buiten werken, enz.).
Kom altijd naar school en kom op tijd. Volg altijd de aanwijzingen van je docent op.
In bijzondere gevallen beslist de unitleider.
Waarom?:
Je valt onder de regels van de school, omdat je op onze school bent ingeschreven. Als je met de school iets
onderneemt is de school ook buiten het schoolplein verantwoordelijk voor jouw welzijn. Daar moet je de regels van de school dus ook volgen.
1.4 Respect voor elkaar en elkaars spullen
Dit betekent: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet”, dus:
Je accepteert elkaar. Je behandelt elkaar beleefd en vriendelijk en met respect.
Je blijft van anderen af en van hun spullen.
1.5 Waardevolle spullen
Je bent zelf verantwoordelijk voor al je spullen. Zet je naam op je jas en je eigendommen. Graveer je
postcode in je vervoermiddel. Registreer het framenummer. De school is niet aansprakelijk voor
vernieling of diefstal.
Laat geen geld of waardevolle spullen in je jas zitten als je die ophangt. Doe waardevolle spullen in
je kluisje (zoals je telefoon, je jas, je speler, je geld, enz.). De school vergoedt geen schade bij verlies of diefstal, omdat er een huurkluisje beschikbaar is.
1.6 Veiligheid
Zorg ervoor dat je de veiligheidsvoorschriften kent. Daar waar nodig zijn ze goed zichtbaar aangebracht. Je mag aan bepaalde machines dikwijls niet alléén werken. Volg de aanwijzingen van de
docent. Kijk ook bij : “3.3 c Verplichte kleding i.v.m. gebruik en veiligheid”.
Waarom?:
Het werken met machines en apparatuur kan gevaarlijk zijn. Je moet weten hoe je daarmee om moet gaan.
Je moet weten hoe je gevaarlijke situaties kan voorkomen.
1.7 Kluisjes
Je kan van de school een kluisje huren om je waardevolle spullen in op te bergen. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade aan een gehuurd kluisje. Ook voor schade aan de spullen die erin liggen.
Het is dus beter je kluissleutel niet aan anderen uit te lenen. Als het nodig is, kan de schoolleiding
een kluisje openen met de moedersleutel. Kijk ook bij: “1.5 waardevolle spullen”.
Je betaalt (of je ouders / verzorgers) bij het begin van elk schooljaar de huur voor het gehele cursusjaar. Je betaalt bij het eerste schooljaar ook één keer een borgsom voor het slot en de sleutel. Als je
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de school verlaat wordt de borgsom terugbetaald maar natuurlijk alleen bij inlevering van het originele slot en de sleutel.
1.8 Leerlingenraad
Heb je vragen over het hoe en waarom van de school? Heb je nieuwe ideeën over hoe sommige
dingen op school beter zouden kunnen gaan? Praat dan eens met jouw vertegenwoordigers in de
leerlingenraad. Misschien kunnen zij daarmee iets voor de school bereiken. Let op: De
leerlingenraad is niet bedoeld voor jou persoonlijk. Het gaat om de algemene zaken van school.

2. Zo werkt het op school
2.1 Schooltijden en de bel
- De lessen duren elk 50 minuten en beginnen om tien minuten voor half negen.
- Bij de eerste bel (8.15 uur) ga je naar je lokaal. Bij de tweede bel begint de les (8.20 uur).
de
- Na het 2 lesuur is er de ochtendpauze, die duurt 15 minuten, van10.00 tot 10.15 uur (eerste bel).
Om 10.20 uur gaat de tweede bel en begint de les weer.
de
- Na het 4 lesuur is er de lunchpauze, die duurt 25 minuten, van 12.00 tot 12.25 uur (eerste bel).
Om 12.30 uur gaat de tweede bel en begint de les weer.
de
- Na het 6 lesuur is er de theepauze, die duurt 15 minuten, van 14.10 tot 14.25 uur.
Om 14.30 uur gaat de tweede bel en begint de les weer.
ste
- De lessen eindigen na het 8 lesuur om tien minuten over vier (16.10 uur).
Zorg altijd dat je op tijd in de klas bent! Kijk ook bij: “4.1 Te laat komen”
2.2 Pauzes
a. Eten en drinken
Tijdens de pauzes mag je in de aula eten en drinken (dus niet tijdens de lessen of in de lokalen).
Tijdens elke pauze kan je gezonde drank of versnaperingen kopen bij het loket.
Kijk ook bij: “2.5 Wat niet in de klas”.
Op maandag en donderdag maakt de horeca een gezonde lunch klaar voor de verkoop.
b. Bordjes en bestek
Bordjes en bestek van de horeca mogen niet mee naar buiten worden genomen. Die mogen dus
niet mee naar het schoolplein of daarbuiten.
Kijk ook bij: “2.3 Fietsenstalling en schoolplein”.
c. Waar mag je zijn?
In de kleine pauzes mag je alleen in de aula of op het schoolplein zijn. Je mag dus niet buiten het
ste
hek. In de lunchpauze, tussen de middag, mogen de 1 klassers nog steeds niet buiten het hek.
de
de
de
de
De 2 , 3 , 4 en 5 klassers mogen dan wel buiten het hek.
Ga in de pauzes niet in de gangen of op de trappen staan.
d. Roken
Als je wilt roken, doe dat alleen buiten (op het schoolplein). Ga niet vóór de deur of ín de ingang
staan, maar in juist erbuiten en ernaast. Peuken moeten in de asbak, dus niet op straat.
e. Spellen
De keuen en batjes en balletjes krijg je van de conciërge als je iets waardevols inlevert (bijvoorbeeld: je sleutels). Volg de aanwijzingen van de surveillant op.
f. Opruimen
Na elke grote pauze hebben 3 leerlingen auladienst. De conciërge houdt toezicht. Kijk op het rooster bij de conciërge aan het raam om te zien of je aan de beurt bent.
Waarom?:
Tijdens de pauzes kan het erg druk zijn in de aula en op het schoolplein. Er kan dan van alles gebeuren.
ste
Leerlingen van de 1 klassen worden te jong geacht om op eigen risico buiten het hek te mogen.
Er wordt gesurveilleerd omdat de school verantwoordelijk is voor jullie welzijn op school. Zij kunnen je eventueel ook helpen.
Maatregel:
Naar inzicht van de surveillance en de unitleider.
2.3 Fietsenstalling en schoolplein:
a. Op school aankomen
Rijd, bij aankomst op school, direct naar jouw deel van de fietsenstalling. Zet je vervoermiddel op
slot want de school is niet aansprakelijk voor diefstal! Laat je vervoermiddel niet ergens op het
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schoolplein staan. Blijf 's ochtends op het schoolplein wachten tot de eerste bel. Dan mag je de
school in.
Als er bij slecht weer ’s ochtends een surveillant is, zegt hij of zij of je eerder naar binnen mag.
b. De witte lijn en fietsen op het schoolplein
Als je terug bent op het schoolplein ga daarna dan niet meer achter de witte lijn. Ga ook niet op het
schoolplein rondfietsen.
c. Gebruik de afvalbakken
Gooi je etensresten, je peuken en andere rommel in de afvalbakken of asbakken. Gooi dat dus niet
in de fietsenstalling en ook niet op het schoolplein of op het trottoir of op straat.
Gedraag je respectvol tegenover je medeleerlingen.
Volg de aanwijzingen van de surveillant / schoolwacht.
Waarom?:
De fietsenstalling en het schoolplein zijn plekken waar het erg druk kan zijn. Bij veel kinderen tegelijk op het
plein is fietsen riskant. Voor sommigen is de verleiding groot om dingen te doen die niet zijn toegestaan.
Bijvoorbeeld: iets vernielen of overdreven doen of pesten of aanstoot geven.
Er wordt gesurveilleerd omdat de school verantwoordelijk is voor jullie welzijn op school.
Maatregel:
Corvee, zoals: schoolplein, enz., opruimen, en zo verder.
2.4 Wat wel tijdens de les
Zorg voor het juiste boek voor je les. Zorg voor je eigen schrijfmateriaal. In je tas of etui heb je dus
altijd een pen en potlood en gum en liniaal (of geo-driehoek).
Bij de gymles draag je je gymkleding.
Tijdens de praktijkles heb je, waar nodig, ook je speciale kleding en je veiligheidsschoenen aan.
Je zorgt natuurlijk voor alle andere dingen die de school of je docent aan jou heeft gevraagd.
Kijk ook bij: “3.3 Kleding op school”
Als je huiswerk meekrijgt moet je dat thuis maken. Als je je huiswerk niet hebt gemaakt, zeg je dat
bij het begin van de les tegen je docent.
Waarom?:
Als je bij elke les je spullen bij je hebt, en in orde, kan je de lessen zinvol volgen. Je kan dan direct meedoen. De klas hoeft niet op jou te wachten totdat jij je spullen in orde hebt (Zoals van een ander lenen of uit
je kluisje halen).
Maatregel:
Als je spullen die je in een les nodig hebt, bent vergeten, kan de docent van die les er een aantekening van
maken. De docent kan je in noodzakelijke gevallen ook naar huis sturen om het op te halen. Bij 3 aantekeningen van die docent moet je je op de eerstvolgende lesdag 20 minuten vóór je eerste les bij de conciërge
melden.
2.5 Wat niet tijdens de les
Jassen en hoofddeksels, enz. niet mee in de klas nemen. Apparatuur uitzetten.
De les niet verstoren (door je gedrag).
De les niet verlaten zonder toestemming en zonder gangpas. De docent geeft aan wanneer je de
gangpas mag gebruiken en wanneer je de les uit mag.
In de les niet eten niet snoepen en niet drinken. De aanwijzingen van de docent altijd direct opvolgen. Kijk ook bij: “3.3 Kleding op school” en bij: “1.6 Veiligheid”.
Waarom?:
De les is echt bedoeld voor het lesgeven en leren. Alle mogelijke verstorende dingen moeten dus worden
geweerd. Dan pas kan de docent goed lesgeven en kunnen de leerlingen maximaal leren.
2.6 Tussenuren, laatste lesuur, lesuitval
Bewaar de rust tijdens je tussenuren. Na de lessen vertrek je zo snel mogelijk naar huis (ook bij
uitval van de laatste lessen). Je blijft dan dus niet in de gangen niet in de aula niet in de fietsenstalling of op het schoolplein.
Waarom?:
De lessen kunnen worden verstoord door het lawaai dat jullie kunnen maken met bijvoorbeeld luid praten en
spellen doen. Dikwijls is er na jouw laatste lesuur nog les voor andere klassen.
Maatregel:
Bij overlast kan de conciërge het spelen van spellen in de aula of op het schoolplein verbieden.
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2.7 Naar de gymles
Kijk ook bij: “3.3 Kleding op school”.
Vóór de gymles moet je met je gymkledij op het schoolplein wachten tot de gymdocent komt. Deze
neemt jullie mee naar het gymlokaal. Volg de aanwijzingen van je docent.
Kan je niet aan de gymles meedoen? Meld dat aan het begin van de les bij je docent. Je moet dan
wel een briefje van je ouders / verzorgers bij je hebben. Daarin moet de reden staan waarom je niet
kan meedoen. Je blijft wel aanwezig in de les. Je docent zegt tegen je wat er verder gebeurt. Achteraf een briefje inleveren is niet geldig.
Als je meer dan 1 keer niet kan meedoen moet je ook een briefje van je ouders / verzorgers meebrengen. Daarin moet de reden staan waarom je langere tijd niet kan meedoen.
Die brief geef je aan je coach. In overleg met je docent kan je dan voor maximum 2 weken van gymles worden vrijgesteld. Kan je na die tijd nog niet aan de gymles meedoen dan moeten je ouders /
verzorgers schriftelijk verlenging bij je coach aanvragen. Zij moeten daarbij ook een medisch advies
van je arts inleveren. Kijk ook bij: “4.2 Afwezig zonder geldige reden, of spijbelen”.
Waarom?:
Gymles behoort bij het schoolplan. Die les moet daarom net als alle andere lessen verplicht worden gevolgd.
Maatregel:
De unitleider moet herhaaldelijk ongeoorloofde afwezigheid melden aan de leerplichtambtenaar.
2.8 Ziekte, of afwezig met geldige reden
Als je om onbekende reden niet op school komt neemt de conciërge contact met je thuis op.
a. Bij ziekte:
Als je ziek bent, moeten je ouders / verzorgers diezelfde dag vóór het eerste lesuur, wel naar school
bellen om je ziek te melden.
Als je langer dan 14 dagen aaneengesloten ziek bent, verwachten we dat je ouders / verzorgers
binnen die 14 dagen een medisch advies van je arts op school inleveren.
b. Bij andere afwezigheid:
Als je om een andere reden niet naar school kan, haal dan op tijd een “verzuimbriefje” op bij de
conciërge. Lever dat briefje daar weer in, uiterlijk 2 dagen voordat je afwezig bent. Je ouders / verzorgers moeten dat briefje ondertekenen.
Ga zoveel mogelijk buiten de lesuren naar je huisarts, tandarts, orthodontist, enz.
c. Vakantie buiten de schoolvakantie
Vakantie nemen buiten de schoolvakantie is niet toegestaan. De schoolinspectie heeft hierover duidelijke regels gemaakt. Moet je om een bepaalde reden toch buiten de schoolvakantie afwezig zijn?
Je ouders / verzorgers moeten dan vooraf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de
gemeente waar je woont en met de unitleider van de school.
Waarom?:
Als je ziek wordt of niet naar school kan komen moet de school dat op tijd weten. Als we op school niet weten waarom je er niet bent, moeten we contact opnemen met je thuis. Er kan onderweg naar school iets met
je zijn gebeurd, maar het kan ook zo zijn dat je zonder geldige reden afwezig bent.
Kijk ook bij: “4.2 Afwezig met ongeldige reden, of spijbelen”.
Maatregel:
Als je ouders / verzorgers de school niet of niet op tijd informeren dan kan de school dat zien als afwezigheid
zonder geldige reden (of spijbelen). Er kunnen dan maatregelen volgen zoals melding bij de leerplichtambtenaar.
2.9 Medicijngebruik
Medicijnen zijn toegestaan als je die van je arts moet gebruiken. Neem ze op tijd in (ook ‘s morgens). Dat geeft jou meer rust om de les te volgen en het is dan rustiger in de klas. Als je het een
keer bent vergeten, zeg het dan tegen je docent voór de les begint.

3. Let hier extra op!
3.1 Telefoon en Speler moeten uit
Je mobiele telefoon en mp3/mp4 speler, enz. moeten geheel uitgeschakeld zijn voordat je de klas
binnenkomt.
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In de school (maar niet in de klas) mag je een apparaat aan hebben maar niet op luidsprekerstand.
Het geluid mag alleen door jezelf kunnen worden gehoord.
Als je per se moet telefoneren (maar niet in de klas) doe dat dan privé en zonder anderen te hinderen met jouw gesprek.
In geval van een arbeidssimulatie of om een andere speciale reden kan de docent toestaan dat je
een muziekspeler aan hebt staan. Voorkom dat je apparaat wordt ingenomen. Tip: Berg het op in je
kluis, dan kun je het niet kwijtraken.
Waarom?:
Een telefoon of speler die aan is of in gebruik, kan ongewenste verleidingen en verstoringen veroorzaken in
de klas. Je kan dan, net als je mede leerlingen, niet geconcentreerd werken.
Maatregel:
Na een (herhaalde) waarschuwing kan het apparaat worden ingenomen. Dat kan voor een bepaalde tijd,
bijvoorbeeld tot na de les, of tot het einde van de schooldag. Maar het kan ook zijn dat je het (een aantal
keren) ’s ochtends vóór de lessen moet inleveren en aan het einde van de schooldag weer kan ophalen.
3.2 Spreektaal op school
In en om de school moet Nederlands tegen elkaar worden gesproken.

Waarom?:
Op school spreken we alleen Nederlands omdat het belangrijk is dat iedereen elkaar begrijpt. Dan moeten
we elkaar natuurlijk wel kunnen verstaan. Je kan daarmee onbegrip en wantrouwen voorkomen.
Sommige leerlingen hebben een taalachterstand. Bijvoorbeeld omdat er thuis een andere taal wordt gesproken. In zo’n geval oefen je te weinig in het Nederlands en blijft je vaardigheid in het Nederlands achter.
Als je het leuk vindt, mag je wel de vreemde taal spreken die je in de lessen hebt geleerd.
3.3 Kleding op school
a. De kleding die je wilt:
Je hebt in principe de vrijheid je te kleden zoals je dat zelf wil. Maar op school zijn er de grenzen
zoals die hierna zijn aangegeven.
b. Niet toegestaan op school:
Discriminerende teksten op of bij je kleding. Aanstootgevende kleding of het dragen van hoofdbedekking (Een hoofddoek mag wel als die nodig is vanwege je geloof. Je gezicht moet altijd volledig
zichtbaar zijn).
c. Verplichte kleding i.v.m. gebruik en veiligheid:
De school en je docent kan je verplichten bepaalde kleding of veiligheidsmiddelen te dragen (Zoals:
veiligheidsbril, gehoorbescherming, haarbanden, overall, werkjas, veiligheidsschoenen, e.d.).
d. Verplichte kleding tijdens de gymles (lichamelijke opvoeding)
Draag alleen sportschoenen die geen strepen op de gymvloer achterlaten. Gebruik deze sportschoenen alleen voor de gymles in de zaal.
Draag ook sportkleding, dat wil zeggen: Een korte broek of lange trainingsbroek en een shirt.
Let op: Neem ook een handdoek mee van huis voor na het douchen, na de les.
e. Bepaalde kleding kan soms ook verboden worden:
De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking, haardracht of sieraden, en dergelijke om veiligheid- of hygiënische redenen verbieden. Dit kan met name gebeuren in de lessen
lichamelijke opvoeding en bij de praktijkvakken. Dit wordt door je docent beoordeeld.
Waarom?:
De grenzen voor het dragen van kleding, en dergelijke, worden door geheel verschillende zaken bepaald.
Door fatsoensnormen, ook die welke behoren bij de identiteit van de school. De eisen voor goede communicatie (College Gelijke Behandeling). De veiligheidseisen (zoals de ARBO eisen). De hygiënevoorschriften
en gebruiksvoorschriften.
Maatregel:
Je kan, na beoordeling, naar huis worden gestuurd om terug te komen met andere kleding aan, en / of, je
moet je de eerstvolgende lesdag 20 minuten vóór je eerste les melden met de goede kleding aan.
Referentiedocumenten:

Inrichting schoolregels Praktijkschool, d.d. 09 maart 2010
Schoolgids, Schoolpan, Leerlingenstatuut
Klachtenregeling Scope Scholengroep, Gedragscode ICT leerlingen

Vastgesteld in de teamvergadering van 09 maart 2010

Pagina 6 van 8

Bij herhaling kan schorsing door de unitleider volgen.
3.4 Internet en e-mailgebruik
Je kan gebruik maken van computers en randapparatuur alsook het internet- en de emailmogelijkheden, zoals die op school voor jou beschikbaar zijn.
Gebruik die wel correct. De school mag toezicht houden op het juiste (correcte) gebruik. Er zal alleen worden gecontroleerd als daar aanleiding voor is. De informatie die de school bij controle verkrijgt is in principe voor intern gebruik. Dus die blijft binnen de school.
Kijk ook naar: “de gedragscode ICT, op: www.groenehartpraktijkschool.nl”
Bij onjuist gebruik van internet en e-mail, kan de unitleider de verkregen informatie wel aan je ouders / verzorgers geven of aan de leerplichtambtenaar. Zodra er sprake is van mogelijk strafbare
feiten, zal de informatie aan de politie worden overgedragen.
Waarom?:
Het is bekend dat internetten en e-mailen kan verleiden tot verkeerd gebruik ervan. Om anderen en eventueel jezelf te beschermen is controle mogelijk gemaakt.
Maatregel:
Naar inzicht en ervaring van het observerend personeel en de unitleider.

4. Dit gebeurt je toch niet?
4.1 Te laat komen
Kom altijd naar school en op tijd.
Als je te laat bent met een goede reden, neem dan een briefje mee (of zorg voor een telefoontje)
van je ouders / verzorgers, met de reden van te laat zijn.
Als je te laat bent, haal altijd direct bij de conciërge een “te laat briefje” en lever dat in bij de docent.
Zonder briefje mag je de klas niet in.
Waarom?:
Het is belangrijk dat je altijd op tijd op school bent. Daarmee laat je zien je dat je goed bent in regelmaat en
ook dat je dat belangrijk vindt voor jezelf.
Maatregel:
Ben je te laat zonder geldige reden (bijvoorbeeld, zonder briefje van je ouders / verzorgers) dan moet je je
de eerstvolgende lesdag 20 minuten vóór je eerste les melden bij de conciërge en kan er een aantekening
van worden gemaakt. Als je meerdere keren te laat bent gekomen dan kunnen je ouders/verzorgers daarover een brief krijgen. Als je toch weer meer te laat komt dan kunnen andere maatregelen volgen (bijv. Halt
Spijbelen). Kijk ook bij: “4.2 Afwezig met ongeldige reden, of spijbelen”.
4.2 Afwezig met ongeldige reden, of spijbelen
Afwezig zijn van school zonder geldige reden (dus zonder briefje of telefoontje van je ouders / verzorgers) en spijbelen is niet toegestaan!
Waarom?:
Volgens de wet is het zo dat leerlingen tot 18 jaar in het algemeen kwalificatieplichtig zijn. Je bent dus verplicht om naar school te gaan, behalve als je werken mag en je hebt werk. Als je spijbelt, ben je volgens de
wet in overtreding. Maar het belangrijkste is: Als je spijbelt leer je niets!. Dat is niet goed voor jezelf, omdat je
dan later niet klaar bent voor je werk en de maatschappij.
Maatregel:
De schoolleiding kan maatregelen nemen als je zonder geldige reden afwezig was.
Daarnaast doet De Groene Hart Praktijkschool mee aan het project “Halt Spijbelen”. Dit houdt in: Als je 9
keer te laat op school bent gekomen, of als je maximaal16 uur per maand spijbelt, dan word je aangemeld
bij de Leerplichtambtenaar. Hij meldt je vervolgens aan bij “Bureau Halt” Zij kunnen een taakstraf of een
leeropdracht aan je opleggen. Als je vervolgens niet meer spijbelt zal jouw dossier worden gesloten. Maar,
als jouw verzuim niet zou stoppen en de situatie blijft ernstig, dan zal de leerplichtambtenaar een procesverbaal opmaken. Dit zal direct worden doorgestuurd naar de officier van justitie.
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4.3 Met opzet iets kapotmaken
Maak nooit spullen van de school of van anderen met opzet kapot. Ga er voorzichtig en met respect
mee om. Als je dat niet doet kan het je geld kosten!
Waarom?:
Jij vindt het, zeker weten, heel erg vervelend als jouw spullen met opzet zijn kapot gemaakt. Daarom is het
belangrijk dat je jouw respect voor je eigen spullen ook toont voor die van school en voor de spullen van
anderen.
Maatregel:
De straf die je in zulke gevallen krijgt is ter beoordeling van je coach. Bovendien: Als je iets hebt kapotgemaakt moeten de kosten van reparatie of vervanging door jou of je ouders / verzorgers worden (terug) betaald. In alle ernstige gevallen kunnen je ouders/verzorgers worden gewaarschuwd. Ook kan de politie dan
worden ingeschakeld.
4.4 Drugs, drank, wapens en vuurwerk
Draag geen gevaarlijke voorwerpen bij je zoals vuurwerk, laserpennen, wapens, enz.
Gebruik geen alcoholische dranken, en ook geen verdovende of opwekkende middelen (dus ook
geen energiedrankjes). Deze heb je dus geen van alle bij je. Kijk ook bij: ” 2.9 Medicijngebruik”.
Waarom?:
Het gebruiken, laat staan misbruiken, van drank en drugs kan op verschillende manieren schadelijk zijn voor
je gezondheid. Je bezorgt dan al gauw overlast aan je omgeving. Overlast op school willen we voorkomen.
Sommige gevaarlijke voorwerpen zijn wettelijk verboden omdat ze op wapens lijken. Ook andere gevaarlijke
voorwerpen en vuurwerk willen we niet op school zien. Die kunnen aanleiding geven tot gevaarlijk of intimiderend gedrag.
Maatregel:
Overtreding van deze regel wordt beschouwd als een ernstig voorval. Er wordt dan contact opgenomen met
je ouders / verzorgers en meestal volgt er een melding aan de politie. Ook word je bestraft naar inzicht van
de unitleider.
4.5 Diefstal en strafbare overtreding
Iets pakken wat niet van jou is, heet stelen omdat het niet aan jou was uitgeleend. Dat kan diefstal
betekenen. Steel je of maak je een andere strafbare overtreding dan wordt er met je ouders/verzorgers en met de politie contact opgenomen.
4.6 Schorsing en verwijdering
Bepaalde overtredingen in dit hoofdstuk (4) kunnen worden bestraft met schorsing of verwijdering
van de school. De (wettelijke) regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen zijn opgeschreven in het “leerlingenstatuut”. Deze regels volgen de wettelijke voorschriften voor het voortgezet
onderwijs.
4.7 Overige en ernstige voorvallen
De unitleider beslist over alle overige en ernstige, al dan niet herhaalde, voorvallen of gedragsuitingen, die hierin niet zijn beschreven.
Waarom?:
Ernstige voorvallen of gedragsuitingen die ernstig nadeel of schade veroorzaken worden niet geaccepteerd
zonder maatregelen. Dat geldt ook als ze in strijd zijn met de identiteit van de school of met de op school
geaccepteerde normen en waarden. Dit is in het belang van de (mede)leerlingen en (het personeel van) de
school.
Maatregel
De unitleider kan hiertegen passende maatregelen nemen.
-------------------------------------------------------------

Referentiedocumenten:

Inrichting schoolregels Praktijkschool, d.d. 09 maart 2010
Schoolgids, Schoolpan, Leerlingenstatuut
Klachtenregeling Scope Scholengroep, Gedragscode ICT leerlingen

Vastgesteld in de teamvergadering van 09 maart 2010

Pagina 8 van 8

