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Huisregels  
 
 
Iedereen op school wil in een prettige sfeer kunnen leven en 
werken. Om daarvoor te zorgen zijn er afspraken nodig. Anders 
wordt het een chaos! Wij noemen die afspraken onze huisregels. 
Het is heel belangrijk, dat wij ons hier aan houden. Wij kunnen de 
regels samenvatten in deze vijf: 
♥ Je wilt zelf graag aardig behandeld worden. Doe dat dus ook 

met anderen en let op je taalgebruik. 
♥ Kom voorbereid op school: zorg dat je je spullen (gevuld etui, 

schriften, iPad en boeken) bij je hebt en dat je huiswerk 
gemaakt is. 

♥ Je mag een ander die aan het werk is niet storen. 
♥ Kom op tijd. 
♥ Help mee om de school leefbaar te houden. 
Als er een probleem ontstaat, moet je weten wat je moet doen om 
het op te lossen. Op de volgende bladzijden staat uitgelegd, wat je 
dan moet doen. 
 
Voordat de les begint: 
Als je met de fiets naar school komt, zet je je fiets in de 
fietsenstalling. 
♥ Deze stalling is tijdelijk en kan niet worden afgesloten.  
♥ Zet altijd je fiets op slot!! 
♥ Je nadert de fietsenstalling altijd vanaf de kant van de 

Julianabrug, dus niet vanaf de Tolstraat. 
♥ Als je fiets wordt gestolen of beschadigd, dan kan de school er 

niet voor aansprakelijk gesteld worden. Wij doen er alles aan 
wat mogelijk is om er toezicht op te houden. Meld in ieder geval 
bij de conciërge als er iets vervelends is gebeurd. 

 
Het rooster en dagrooster: 
Het rooster vind je op Zermelo. Soms is er een docent afwezig en 
zijn er roosterwijzigingen. Maar: 
♥ Als het eerste uur de les uitvalt, dan doen wij ons best om via de 

telefoonketen van je klas dit door te geven. 

Huisregels 
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♥ Als jouw docent ziek is, neemt een andere docent de les over. 
Neem dus wel altijd de spullen voor dat vak mee! 

♥ Valt de les uit, dan kun je in de aula of in de mediatheek rustig 
gaan werken aan schoolwerk. 

 
Kom je te laat: 
Als je te laat komt en de les is al begonnen, is dit erg storend. 
Daarom: 
♥ Kom je te laat, dan meld je je bij de conciërge. Deze noteert 

het, geeft je een briefje voor de docent mee en dan kun je naar 
je les. Zonder briefje kom je de les niet binnen. 

♥ Heb je geen geldige reden, dan moet je je de volgende lesdag 
om 07.45 uur hebben gemeld of als je later begint, 30 minuten 
voordat deze les begint. 

♥ Wij houden ons hier op school ook aan de 3/6/9/12 maatregel 
(afspraken en gevolgen van het te laat komen). De mentor weet 
er meer over. 

 
Absentie en verlof: 
Naar school gaan is verplicht. Daarom verwachten wij je als je 
school hebt. Als je er niet bent, willen wij weten wat er aan de 
hand is. Daarom: 
♥ Als je ziek bent of om een andere reden niet op school kunt 

komen, wordt dit door je ouder(s)/verzorger(s) telefonisch 
doorgegeven vóór 08.15 uur. Zodra je weer op school komt, 
neem je een briefje mee, ondertekend door je 
ouder(s)/verzorger(s), en je levert dit in bij de conciërge. 

♥ Als je op een schooldag naar een arts of iets anders moet, vraag 
je van tevoren verlof aan. Je vult een briefje in en levert dit in 
bij de conciërges. 

 
Tijdens de lessen: 
♥ Jassen en petten horen op de kapstok of in je locker. Tijdens de 

les of bij de leswisseling heb je die niet aan of op.  
♥ Tijdens de les of bij de leswisseling blijft je telefoon 

uitgeschakeld in je tas of in je kluisje. Dat geldt voor alle 
soorten geluidsdragers.  
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♥ Je hebt je spullen bij je en dat betekent: een gevuld etui, iPad, 
boeken en schriften. 

♥ Eten en drinken kan tijdens pauzes in de jou toegewezen 
pauzeruimte en niet tijdens de les en ook niet tussen de lessen. 
Na de bel ga je rechtstreeks door naar de volgende les. 

♥ In de pauzes blijven de leerlingen van klas 1 en 2 in school of op 
het schoolplein. 

♥ De les is pas afgelopen als de bel is gegaan en de docent 
toestemming gegeven heeft om weg te gaan. 

♥ Wij gaan niet naar het toilet tijdens de les.  
♥ Tussen de lessen is er een kleine en een grote 

pauze. Je gaat dan naar de afgesproken 
pauzeplek, waar je kunt eten en drinken. 

♥ Tijdens het maken van toetsen ligt je tas voor 
in de klas met daarin je uitgeschakelde 
mobiele telefoon.  
 

♥ Zo gaan we om met de iPad 
♥ De iPad is opgeladen als je op school komt. 
♥ De iPad gebruik je op school alleen voor schoolse zaken 

(spelletjes en social media zijn dus niet toegestaan). 
♥ Houd je je niet aan deze regels dan krijg je een iPad streepje 

met een oplopende maatregel. 
♥ In de les ligt je iPad schuin voor je op tafel en typ je zoveel 

mogelijk met meerdere vingers. 
♥ Je vervoert je iPad in je tas en in een extra plastic tas bij 

vervoer van huis naar school en terug. 
♥ Bij een defect aan de schooliPad meld je je zo snel mogelijk op 

het iPad spreekuur (maandag t/m vrijdag in de grote pauze in 
lokaal 006). 

 
Uit de les gestuurd worden: 
Iedereen moet kunnen werken. Als jij storend aanwezig bent, kan 
de docent je wegsturen uit de les met een Groene Kaart. Je meldt 
je direct met de kaart bij de conciërge. Aan het einde van het 
lesuur ga je het gesprek aan met de docent, die jou verwijderd 
heeft. Als daar op dat moment geen tijd voor is, maakt de docent 
een afspraak met je. 
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Gymspullen: 
♥ Waardevolle spullen berg je tijdens de les bewegen & sport op 

in je kluisje. Als je ze in de kleedkamer of de gymzaal 
achterlaat ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen en is de 
school niet aansprakelijk als je ze kwijt raakt. 

♥ Als je je gymspullen niet bij je hebt, kun je bij de docent 
kleding lenen voor € 0,20 per kledingstuk. Als je dat niet kunt of 
wilt betalen, haal je het uur aan het einde van de middag in. 
Tijdens de gymles word je aan het werk gezet. 

 
Rookbeleid: 
In school en op het schoolplein mag niet  
gerookt worden.  
 
Bij ongevallen: 
Als je iets overkomt waarbij je lichamelijk letsel oploopt, worden 
de volgende acties ondernomen: 
♥ De docent neemt (als haast is geboden) direct contact op met 

één van de EHBO-ers of de conciërge. Zij beoordelen de situatie, 
verlenen eerste hulp en als het nodig is, verwijzen zij door naar 
een huisarts of medisch centrum. 

♥ Afhankelijk van de ernst worden je ouder(s)/verzorger(s) 
telefonisch ingelicht. 

♥ Onze EHBO-ers zijn: de heer De Vries en de heer Van Zwieten, 
mevr. Pronk, mevr. Zagt, dhr. Koster, dhr. Koek, dhr. 
Groenestein en dhr. Kapteyn. 

 
Na schooltijd: 
Als de lessen voorbij zijn, kun je in de aula van de school rustig 
werken of samen met andere leerlingen rustig praten.  
Werken betekent overigens niet dat je daar gaat gamen. Als de 
mediatheek nog open is, kun je daar werken, als je daarvoor 
toestemming hebt gevraagd. Er is ook de mogelijkheid van 
studiebegeleiding. Let op: Op de Topmavo ben je alle dagen tot 
16.00 uur beschikbaar voor de school. 
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Inhalen toetsen: 
Er is gelegenheid om een toets in te halen op elke maandag tijdens 
het 8e uur (reservemoment voor klas 1 op dinsdag tijdens het 8e 
uur). 
 
Schoolpas: 
Het is gebruikelijk dat aan het begin van 
het nieuwe schooljaar een nieuwe printpas 
wordt verstrekt aan de leerlingen van klas 1 
en klas 3. Je gebruikt de pas voor printen, 
kopiëren en gebruik van de mediatheek. 
Daarnaast gebruik je de pas om je kluisje open te kunnen maken. 
Bij eerste gebruik zijn daar extra handelingen voor nodig, je wordt 
daarover apart geïnformeerd. 
 
Mocht de pas in de loop van de schooltijd stuk gaan of kwijtraken, 
dan kun je een nieuwe pas aanvragen bij de administratie voor  
€ 2,50 (er staat dan geen foto op). 
 
Alleen in klas 1 wordt eenmalig een bedrag van vijf euro op de pas 
bijgeschreven (je ouders betalen dit bedrag via het boekenfonds). 
Als dit bedrag op is, moet je er zelf voor zorgen dat er voldoende 
geld op de pas staat om te kunnen kopiëren of printen. Dit (en het 
aanvragen van een nieuwe pas) kan bij de leerlingenadministratie 
worden geregeld. Je moet de schoolpas altijd bij je hebben. 
 
Mediatheek: 
In de mediatheek mag je (onder toezicht) op de computer werken, 
lezen of je huiswerk maken. In de mediatheek gelden de volgende 
regels: 

♥ Je mag er niet eten of drinken. 
♥ Je mag je mobiele telefoon etc. niet gebruiken. 
♥ Geen tassen op de tafels. 
♥ Je geeft je schoolpas aan de mediatheekmedewerker. 
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Opgeruimd staat netjes: 
Iedere dag wordt onze school weer schoongemaakt. Jij kunt daar 
je steentje aan bijdragen: 
♥ Laat je plek, waar je gezeten hebt tijdens de les, opgeruimd 

achter. Voor iemand, die na je komt, is dat wel zo plezierig. 
♥ Eten en drinken doe je in de kleine en grote pauze 

alleen op de jou toegewezen pauzeplek. 
♥ Laat je plek, waar je gezeten hebt tijdens de pauze 

of na schooltijd, opgeruimd achter.  
♥ Prullenbakken hebben wij overal in school hangen. 

Gebruik ze! 
♥ Ook het schoolplein is een deel van onze school. Blikjes, 

papiertjes en andere troep: gooi het in de bakken. We zorgen 
samen met de schoolstewards voor een schone school. 

 
Eten en drinken 
Je neemt eten en drinken in principe van thuis mee. Ben je dat 
vergeten dan kun je bij de schoolkantine eten en/of drinken kopen 
(contante betaling of pinnen). Het is niet toegestaan om tijdens 
een tussenuur of pauze bij één van de winkels in de buurt eten 
en/of drinken als chips, fastfood e.d. te kopen of van thuis mee te 
nemen en dat in school op te eten, mede omdat we een Gezonde 
School zijn. 
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veiligheidsregels       
 
Op school wil iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen; 
daarom gelden er regels. Deze veiligheidsregels zijn opgesteld in 
samenwerking met de politie en de gemeente. Zij gelden voor de 
school en de schoolomgeving. Daarnaast heeft de school ook nog 
haar eigen veiligheidsregels. Op deze vestiging is de heer Kapteyn 
belast met de veiligheid. 
 
Toegang 
De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen 
leerlingen. Anderen dienen zich via de hoofdingang te melden bij 
één van de conciërges. 
 
Camera’s 
Aan en in het gebouw hangen camera’s. De politie kan vragen om 
opnames te mogen gebruiken. 
 
Kluisjes, tassen en kleding 
De schoolleiding mag kluisjes van leerlingen openmaken. Ook 
mogen kleding en tassen op aanwezigheid van verboden 
voorwerpen gecontroleerd worden. 
 
Gebruik mobiele telefoon  
Je mobiel mag je alleen gebruiken op de jou toegewezen 
pauzeplek tijdens de pauzes. 
 
Filmen met mobiele telefoon en iPad 
Op school mag je je mobiele telefoon en je iPad niet gebruiken om 
te filmen en/of beeld-/geluidsopnamen te maken, dus niet in de 
les, niet in het gebouw en niet op het schoolplein, tenzij de docent 
hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven!  
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van betrokkene(n) 
filmpjes, foto’s en teksten op social media te plaatsen (dat is 
schending van het portretrecht en dus strafbaar). 
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Pesten 
Pesten mag niet. Wanneer je gepest wordt, kun je steun zoeken bij 
vrienden of vriendinnen. Helpt dat niet? Praat er dan over met je 
mentor, een andere docent of de vertrouwenspersoon (mevrouw 
Pijper). Onze pestcoördinator is mevrouw Verbeij. 
 
Discriminatie 
Je mag een ander niet belachelijk maken, uitschelden of 
achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, geaardheid, 
leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. Het dragen van kleding met 
racistische kenmerken is niet toegestaan. 
 
Ongewenste intimiteiten 
Je hoeft nooit akkoord te gaan met opmerkingen, gebaren, 
aanrakingen of pressie van seksuele aard. Niemand mag jou tegen 
je zin zo benaderen. Praat over ongewenste intimiteiten met je 
mentor, een andere docent of de vertrouwenspersoon op school. 
De vertrouwenspersoon van de Topmavo is mevrouw Pijper. 
 
Geweld 
Je mag een ander niet hinderen, bedreigen, afpersen of 
mishandelen. Je mag van een ander niets afpakken. Ook zijn 
intimiderend en agressief gedrag niet toegestaan. 
 
Wapens 
Je mag geen wapens mee naar school nemen. Als wapens worden 
ontdekt, worden ze in beslag genomen en aan de politie 
overhandigd. Ook laserpennen zijn verboden. 
 
Vandalisme 
Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait voor de kosten 
op. 
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Diefstal 
Dieven zijn geïnteresseerd in jassen en tassen met spullen van 
waarde. Maak het hun moeilijk: gebruik je kluisje, zet je fiets goed 
op slot. Meld diefstal meteen. 
 
Handel 
Van handel in drugs of gestolen goederen wordt aangifte gedaan 
bij de politie. 
 
Alcohol, drugs en vuurwerk 
Je mag geen alcohol, energy-drankjes, drugs 
of vuurwerk meenemen of gebruiken op 
school. Er volgt contact met ouders en 
mogelijk schorsing of aangifte bij de politie. 
Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten. 
 
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 
Onze BHV-ers zijn: dhr. De Vries, dhr. Van Zwieten, mevr. Van 
Genderen, mevr. De Vries, mevr. Breedeveld, dhr. Kapteyn en 
mevr. Hoogenhoud. 
 
Vertrouwenspersoon 
Onze vertrouwenspersoon is mevrouw Pijper. 
 
Overtreding van de huis- en veiligheidsregels 
Als je de huis- en veiligheidsregels overtreedt, kun je straf oplopen 
en zelfs worden geschorst. Van feiten die wettelijk verboden zijn, 
zal aangifte worden gedaan bij de politie. 
 
 
 

In gevallen waarin de regels niet  
voorzien, beslist de schoolleiding. 
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Regels in de computerlokalen (109/112) 
 
 

 
 
 
 
 
Leerlingen maken veel gebruik van de computerlokalen en/of de 
mediatheek. Het is belangrijk dat je op een prettige manier op een 
computer kan werken. Daarom is er een aantal gedragsregels dat 
dat mogelijk maakt. 
 
♥ Je tas doe je in het tassenrek. 
♥ In het lokaal gelden de gewone schoolregels (bijvoorbeeld niet 

eten/drinken, geen muziek enz.). 
♥ Je zit op een vaste plek (bij een nieuw project zit je mogelijk op 

een nieuwe plek). 
♥ Tijdens een blokuur is er geen pauze. 
♥ Je gebruikt alleen de websites en software die je voor je 

schoolwerk nodig hebt. 
♥ Computers blijven op hun plek staan (niet verplaatsen of aan 

draden trekken). 
♥ Als een computer het niet doet, meld je dit bij je docent. De 

docent zoekt naar een oplossing. 
♥ Als je andere materialen gebruikt, ruim je dit na gebruik netjes 

op. 
♥ Als je les afgelopen is, meld je de computer af en laat je de 

werkplek opgeruimd achter. 
♥ Maak regelmatig een back-up van je werk! 
 
Kortom, je gebruikt de computer voor je schoolwerk en je zorgt 
ervoor dat degene die na jou komt ook op een goede manier 
zijn/haar werk kan doen. 
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Samen maken wij de school: 
Samen kunnen wij een leuke, gezellige school maken, waarin 
iedereen het naar zijn zin heeft. Iedereen helpt daaraan mee. Ook 
jij. Dat gaat lukken. Samen maken wij er een fantastisch 
schooljaar van! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt over dit boekje, stel of mail 
ze gerust aan meneer Kapteyn (pka@scopescholen.nl) of mevrouw 
Spörl (wsx@scopescholen.nl).  
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