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Zo doen we het op het Groene Hart Lyceum 
 
Een grote gemeenschap als onze school kan alleen goed functioneren als iedereen zich 
(mede)verantwoordelijk voelt en gedraagt. Regels zijn er niet om mensen in te perken maar juist 
om iedereen de ruimte te geven om zich, binnen bepaalde grenzen, optimaal te kunnen 
ontwikkelen.  

 
1. Afwezigheid bij ziekte 

Bij ziekte melden je ouders je tussen 7.15 uur en 8.20 uur telefonisch ziek (telefoonnummer 
449510). We vragen je ouders aan te geven of ze je voor één of meer dagen ziek melden (zie 
ook pagina verzuim op de website). 
 

2. Fietsen/bromfietsen en scooters staan netjes in de stalling 
Je zet je fiets netjes in de stalling op de aangewezen plekken. De bromfietsen en scooters 
staan in een gereserveerd gedeelte. Onjuist geplaatste fietsen worden met een ketting 
vastgemaakt. Tussen 16.20 en 16.30 uur kun je de conciërge vragen het kettingslot te openen.  
 

3. Je bent op tijd aanwezig 
Je bent altijd ruim op tijd aanwezig. Dit betekent ook dat je ruim voor de tweede bel in het 
lokaal aanwezig bent. Als je toch te laat bent dan meld je je bij de conciërge en krijg je een 
briefje mee om alsnog de les in te kunnen. Als je zonder geldige reden te laat bent dan moet 
je je de volgende dag voor 8.00 uur melden.  
En als je meerdere malen te laat komt zonder geldige reden dan worden je ouders/ verzorgers 
geïnformeerd. Ook wordt op een zeker moment de leerplichtambtenaar gewaarschuwd. 
Als je later dan het eerste lesuur begint dan wacht je in de aula totdat de bel gaat. Zo blijft 
het ook tijdens de lessen stil in de gangen. 
 

4. Waardevolle spullen bewaar je in je kluisje (ook bij een gymles). 
 

5. Kleding en jassen 
Op school draag je geen aanstootgevende kleding. In de lokalen heb je geen jas aan en draag je 
geen petje of muts.  
 

6. Je komt goed voorbereid in de les  
Je hebt je boeken, schriften en andere spullen bij je en het huiswerk is gedaan. 
 

7. Wat te doen als een docent na vijf minuten (nog) niet aanwezig is? 
Een leerling uit de klas / groep gaat naar de conciërge om te informeren wat er aan de hand is. 
Bedenk dat tijdens toetsweken en examens een docent soms moet surveilleren en pas naar zijn 
les kan als zijn opvolger is gearriveerd.  
 

8. Mobiele telefoons staan uit in het lokaal  
Je bewaart je telefoon in je tas of in je kluisje. Gebruik is alleen toegestaan na uitdrukkelijke 
toestemming van de docent. Een docent kan je verplichten om je mobiele telefoon bij de 
conciërge af te geven. Tussen 16.20 en 16.30 uur kun je je mobiel dan weer ophalen.  
 

9. Mobiele telefoons in de studiezaal  
In de studiezaal mag je de telefoon uitsluitend gebruiken voor het beluisteren van muziek. In 
dat geval zet je de muziek direct aan het begin van de les aan en wordt de telefoon tijdens de 
les niet meer geraadpleegd en is dus ook niet zichtbaar aanwezig. De surveillant kan je 
verplichten om je mobiele telefoon bij de conciërge te laten afgeven. Tussen 16.20 en 16.30 
uur kun je je mobiel dan weer ophalen.  
 

10. Waar mag je zijn tijdens een tussenuur?  
Tijdens de lessen loop je niet door de gangen. Heb je een uur geen les in het lesrooster dan 
kun je buiten een rondje lopen, in de aula gaan zitten of in stilte studeren in de mediatheek. 

https://www.groenehartscholen.nl/lyceum/ouders/documenten/verzuim/
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Je gaat daar dan direct na de bel naar toe en werkt daar zonder anderen te storen. Voor 
groepswerk kun je terecht in het computerdeel van de mediatheek of in de aula. 
 

11. Pauze 
Pauzeren kan op het schoolplein, in de aula of in de gangen.  
Bij cateringbalie kun je contant en met pin betalen. Je kunt ook gebruik maken van de 
automaten in de aula.  
 

12. Samen houden wij de school netjes 
Op het schoolplein, in de aula en de gangen staan veel afvalbakken. Gebruik deze en help mee 
om de school netjes te houden.  
 

13. Wanneer is de balie open?  
De leerlingenbalie is elke dag open tijdens de kleine pauze, het vierde lesuur en de grote 
pauze. Buiten deze tijden kun je alleen voor te laat komen, ziekmelding, bij verwijdering uit 
de les en noodgevallen terecht bij de conciërgebalie.  
 

14. Je gaat respectvol met de ander om 
Je schreeuwt, scheldt en vloekt niet. Ook wordt niemand buitengesloten of gepest. Spreek 
elkaar er zonodig op aan of bespreek het met de mentor. 
 

15. Ga zorgvuldig om met alle schooleigendommen en met spullen van medeleerlingen 
Het is van belang dat bijvoorbeeld de computers goed werken en de toiletten netjes zijn. Bij 
misbruik dupeer je jezelf en anderen. Spreek elkaar er op aan.  
 

16. Roken?  
Wij zijn een rookvrije school! In school en op het schoolterrein (ook in de fietsenstalling) is 
roken dus niet toegestaan.  
 

17. Energiedrankjes?  
Deze drankjes zijn zeer ongezond en dus op onze school niet toegestaan.  
 

18. Het meenemen van gevaarlijke voorwerpen, drugs en alcohol is verboden.  
In voorkomende gevallen worden de ouders geïnformeerd en op school uitgenodigd voor een 
gesprek. In voorkomende gevallen hebben de conciërges toestemming om de kluisjes te 
controleren.  

 
 

Met deze regels helpen wij elkaar om goed te kunnen samenleven en leren.   
   
 
 


