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De schoolregels
De schoolregels zijn in twee groepen verdeeld: huisregels en gedragsregels.
Huisregels
Een grote scholengemeenschap als het Schoonhovens College kan niet zonder huisregels.
Zij zijn belangrijk voor een goede voortgang van de lessen en het fatsoenlijk gebruik van de
gebouwen, het terrein en de voorzieningen. Verder moeten er ook regels zijn in verband met
veiligheid en gezondheid.
Voorbeelden van huisregels zijn:
• de lestijden
• wat te doen als je te laat bent
• waar mag je wel/niet komen

Gedragsregels
Gedragsregels zeggen iets over hoe wij met elkaar, met onze omgeving en met onszelf omgaan.
Vele van die regels heb je al van huis uit meegekregen. Voorbeelden zijn: respect voor andermans
eigendommen, respect voor andermans lichaam en respect voor je omgeving (bijv. je eigen rommel
opruimen).
Andere gedragsregels horen bij de school die we zijn: een openbare school met respect voor de
verschillende godsdiensten en levensovertuigingen.
Tenslotte zijn er nog regels die door de overheid verplicht worden gesteld: voorbeelden zijn de
leerplicht en het reglement betreffende seksuele intimidatie.
Bij al deze gedragsregels staat het begrip “respect” voorop. Dit betekent dat je rekening houdt met
een ander in je handelen, maar bijvoorbeeld ook in je taalgebruik.
Overigens wordt er ook van je verwacht dat je je vrienden/ medeleerlingen aanspreekt op
wangedrag.
Tot slot:
Een lange lijst van wat je niet mag of juist wel moet.
Te lang? Eigenlijk wel: veel dingen behoren zo vanzelfsprekend te zijn dat ze niet opgeschreven
behoeven te worden. Maar tussen de theorie en de praktijk kan een groot verschil zijn. En we zitten
met bijna vijftienhonderd mensen in twee niet al te grote gebouwen.
Het zal dus voorkomen dat iemand aangesproken wordt op een overtreding van de schoolregels. En
daar ook voor gestraft wordt. Dat is dan jammer, maar het moet. Bij een ernstige overtreding of
herhaling van een overtreding kan de schoolleiding overgaan tot schorsing of verwijdering van
school.
Toch kan het gebeuren dat je vindt dat je ten onrechte voor iets straf krijgt of een te zware straf of
het niet eens bent met een bepaalde maatregel. Je mag dan van de school, in dit geval de
schoolleiding, verwachten dat je bezwaar serieus genomen wordt en de zaak opnieuw wordt
bekeken. Maar uiteindelijk moet er toch een beslissing genomen worden. Ben je, of zijn je ouders,
het dan nog niet met de beslissing eens, dan is er een officiële klachtenregeling. Deze
klachtenregeling ligt op de administratie ter inzage en is bij de afdelingsleider te verkrijgen. Daarin
staat hoe verder te handelen.

A. HUISREGELS
1. Lestijden
Lestijden
De lessen duren vijftig minuten. Een blokuur is één lesuur van honderd minuten. Het einde van elk
lesuur wordt aangekondigd door een bel. Bij leswisselingen wordt van de leerlingen verwacht dat
zij binnen vijf minuten na de bel in het volgende lokaal aanwezig zijn.
Voor de aanvang van het 1e, het 3e, het 5e en het 7e lesuur gaan er twee bellen: vijf minuten voor
aanvang van het lesuur en aan het begin van het uur. Bij de tweede bel dienen alle leerlingen in het
lokaal aanwezig te zijn.
Te laat komen
Indien een leerling te laat is, haalt hij/zij een briefje bij de verzuimcoördinator. De
verzuimcoördinator kan de leerling naar de afdelingsleider verwijzen. Zonder brielje wordt een
leerling die met of zonder geldige reden te laat is niet toegelaten tot de les.
Indien een leerling meer dan vijf minuten te laat komt, wordt hij niet meer toegelaten tot de les. De
leerling dient zich dan bij de verzuimcoördinator te melden.
Bij herhaald te laat komen zonder geldige reden worden maatregelen genomen.
De regels m.b.t. verzuim/te laat komen staan op de ELO.

2. In en rondom de school
De school en de buurt
De leerlingen mogen zich niet ophouden in de woonwijken rondom de school en in het
winkelcentrum.
Onze school staat midden in een woonwijk. Voor de buurtbewoners is het erg vervelend om afval
aan te treffen in de tuin of op straat. De school krijgt daar helaas wel eens klachten over. Het is een
kleine moeite om blikjes, verpakkingen etc. in een prullenbak (er staan er genoeg!) te doen. En als
iemand je aanspreekt over de rommel die je maakt, verwachten we van je dat je beleefd en zeker
niet brutaal reageert.
Vandaar een dringend beroep op iedereen om binnen en buiten de school geen rommel te maken of
afval achter te laten. En: de woonwijken rondom de school zijn tijdens schooltijd (dus ook in pauzes
of tussenuren) verboden terrein.
De school zal maatregelen nemen als geconstateerd wordt dat je overlast veroorzaakt.
Het schoolterrein
Het is verboden je op de AP hinderlijk op te houden voor de deur van de hoofdingang. Op de
terreinen van de school is het verboden te (brom)fietsen, auto of motor te rijden, voertuigen te
parkeren/stallen op andere dan de toegestane plaatsen.
Op het schoolplein is het verboden spelen te beoefenen die schade kunnen veroorzaken (zoals
voetballen, tennissen).
Tassen en jassen
Tassen mogen niet neergezet worden in de gangen of de garderobe.
Jassen worden in de kluisjes gedaan. Jassen mogen niet meegenomen worden in lokalen en andere
ruimten.
Kluisjes
Elke leerling huurt een kluisje waarin hij/zij kleding en andere (waardevolle) zaken kan opbergen.

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om, indien zij daar aanleiding toe ziet, kluisjes te
openen en de volledige inhoud te laten tonen.
Eten en drinken
De enige ruimtes waar gegeten en gedronken mag worden zijn de aula, de garderobe en de hal.
Kauwgom
Het gebruik van kauwgom is niet toegestaan.
Lokalen
Leerlingen mogen zich voor en na de les en in de pauzes niet zonder toezicht in de lokalen
bevinden.
Hoofddoek in praktijklessen en de LO-les
Tijdens praktijklessen (scheikunde, technologie) en de lessen Lichamelijke Opvoeding is - uit
veiligheidsoverwegingen- het dragen van een een speciale, katoenen,
sporthoofddoek verplicht.
Gebruik van ingangen en stallingen door fietsers
Leerlingen die met de fiets komen, gebruiken altijd de achteringang. De fiets wordt in eerste
instantie in de fietsenkelder in de rekken geplaatst. De fiets mag in de rekken voor de achtergevel
geplaatst worden als de fietsenkelder vol is of als de leerling het 1e uur naar het sportveld, de
sporthal, het zwembad of de locatie Vlisterweg moet.
Het plaatsen van fietsen voor de school is niet toegestaan.
Gebruik van ingangen en stallingen door bromfietsers
Leerlingen die met de brommer komen gebruiken de brommeringang aan de voorkant. De brommer
wordt op de binnenplaats gestald, niet op de oprit.
De leerlingen mogen zich verder niet ophouden in de brommerstalling.
De leerlingen die met de brommer zijn gekomen, gebruiken de vooringang.
Gangen en trappen
Leerlingen mogen zich niet in de gangen en op de trappen ophouden behalve tijdens leswisselingen.
De leerlingen mogen de trap in de stafvleugel naar de 1e verdieping niet gebruiken.
Studieruimten
Leerlingen kunnen in tussenuren gebruik maken van de werknissen op de eerste en tweede
verdieping.
Bovenbouwruimte
Leerlingen uit klas 4 en hoger hebben tijdens pauzes en vrije uren de beschikking over een eigen
(ontspannings)ruimte. Deze bevindt zich op de eerste etage, naast de trap.

3. Schoolverzuim
De leerlingen mogen geen les verzuimen zonder toestemming van de school.
Excursies en werkweken behoren tot het lesprogramma en deelname is dientengevolge verplicht.
De regels m.b.t. verzuim zijn hierop van toepassing, tenzij vooraf met de schoolleiding hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
Ziekte of ander onvoorzien verzuim
Dit dient door de ouder(s) /verzorger(s) voor aanvang van het 1e lesuur telefonisch gemeld te
worden bij de verzuimcoördinator.
Ander verzuim
Voor verzuim dat te voorzien is (artsbezoek, bijzondere omstandigheden) dient zo lang mogelijk
van tevoren schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de verzuimcoördinator.
Voor langdurig verlof moet tijdig (zes weken van tevoren) schriftelijk toestemming gevraagd
worden aan de afdelingsleider.
Formulieren hiervoor zijn te downloaden op de website van de school.
Ziek naar huis
Wanneer een leerling in de loop van de dag ziek wordt, mag deze alleen naar huis na toestemming
van de verzuimcoördinator. Zodra de leerling thuis is, wordt de thuiskomst telefonisch bevestigd
door ouder(s)/verzorger(s).
Hervatting van de lessen na ziekte of geoorloofd verzuim
Wanneer de leerling de lessen weer hervat, wordt van de leerling verwacht dat hij/zij het huiswerk
voor die dag heeft gedaan (ook de voorbereiding van eventuele toetsen). Als de leerling hieraan niet
kan voldoen, dient hij /zij een briefje van de ouders/ verzorgers bij zich te hebben waarin de reden
hiervoor staat vermeld.
Sancties ongeoorloofd schoolverzuim
Een leerling die ongeoorloofd afwezig is (spijbelt), wordt daarvoor gestraft. In ernstige gevallen zal
de leerling worden geschorst. Herhaaldelijk ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de
leerplichtambtenaar en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.
Alle gevolgen van ongeoorloofd verzuim zijn voor de leerling, inclusief die van het missen van
overhoringen, repetities of examenonderdelen.
4. Afwijken van data schoolvakanties
Vakantierooster
Ieder jaar publiceert de school voor aanvang van de cursus de vastgestelde data van de
schoolvakanties op de website.
Verzoeken om afwijking van het vakantierooster
Verzoeken om afwijking van de vastgestelde data van de schoolvakanties worden slechts bij hoge
uitzondering ingewilligd. Zowel de regels van de leerplichtwet als de voorschriften van het
Ministerie van onderwijs maken het de schoolleiding in de regel onmogelijk om aan die verzoeken
te voldoen. Slechts in zeer bijzondere gevallen -ter beoordeling van de schoolleiding- kan van deze
regels worden afgeweken. Een verzoek daartoe wordt alleen in behandeling genomen als het
vroegtijdig bij de afdelingsleiding is ingediend.

5. Verwijdering, schorsing en definitieve verwijdering
Verwijdering uit de les
Een leerling die uit de les is gestuurd dient zich onmiddellijk te melden bij de verzuimcoördinator.
Aan het eind van de les, uiterlijk in de eerstvolgende pauze, meldt de leerling zich weer bij de
docent die hem uit de les verwijderd heeft.
Schorsing
De locatiedirecteur kan leerlingen die zich aan onbehoorlijk gedrag of aan overtreding van de regels
van de school hebben schuldig gemaakt, voor één of meerdere dagen (en ten hoogste één week)
schorsen.
Definitieve verwijdering
Indien een leerling ondanks eerdere disciplinaire maatregelen de regels van de school weer
overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan de locatiedirecteur besluiten de
procedure te starten die kan leiden tot definitieve verwijdering van de leerling.
Het reglement schorsing en definitieve verwijdering ligt ter inzage op school.

B. GEDRAGSREGELS:
Ga zorgvuldig om met elkaar, je omgeving en jezelf!
1. Schade
Schade door leerlingen
Door de leerlingen veroorzaakte schade aan het gebouw en/of inventaris zullen, indien er sprake is
van schuld van de leerling, op de ouders/verzorgers worden verhaald.
Aansprakelijkheid
Het Schoonhovens College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van
eigendommen of de gevolgen van diefstal, schade aan fietsen, bromfietsen, motorvoertuigen,
kleding. De school heeft een aantal preventieve maatregelen genomen ter voorkoming hiervan,
zoals camera’s met monitor en kluisjes voor iedere leerling.
Het is van belang dat schade of vermissing gemeld wordt bij de schoolleiding. Deze kan onderzoek
verrichten en eventueel gepaste maatregelen nemen.

2. Misbruik van computerapparatuur
Het is niet toegestaan de in de gebouwen aanwezige computer apparatuur voor andere dan
onderwijsactiviteiten te gebruiken. Verder is het veranderen van de standaardinstellingen
(achtergrondscherm, BIOS etc.) ten strengste verboden. Leerlingen die een computer aantreffen
waaraan dit soort veranderingen is aangebracht, dienen dit onmiddellijk te melden bij de
afdelingsleider.

3. Genotmiddelen
Het Schoonhovens College doet mee aan het landelijk programma “Gezonde school en
genotmiddelen”. In deze lessen wordt voorlichting gegeven en aandacht besteed aan de risico’s van
het gebruik ervan. De eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen in deze wordt benadrukt.
Binnen de school is Het Reglement Gezonde school en Genotmiddelen van kracht. Dit reglement
ligt op school ter inzage. Hieronder volgen enige punten uit dit reglement.
Roken
In de school mag door de leerlingen niet worden gerookt. Op het schoolplein mag door hen ook niet
worden gerookt, behalve op hiertoe door de schoolleiding speciaal aangewezen plaatsen (AP:
bankjes aan de rand van het schoolplein).
Alcohol
Tijdens schooltijd is het in en rond het gebouw verboden om alcoholhoudende dranken te
gebruiken, aan te bieden, bij zich te hebben of onder invloed ervan te verkeren.
Het verbod geldt ook voor werkweken of andere onder verantwoordelijkheid van de school
georganiseerde activiteiten.
Drugs
Het in bezit hebben, verhandelen, gebruiken of onder invloed verkeren van (soft)drugs is verboden.
Het verbod geldt ook voor werkweken of andere onder verantwoordelijkheid van de school
georganiseerde activiteiten.
Overtreding kan leiden tot ernstige disciplinaire maatregelen.

4. Communicatiemiddelen
Foto/film
Het is niet toegestaan op school / tijdens schoolactiviteiten zonder toestemming van de betrokkene
iemand te fotograferen/ filmen of geluidsopnamen van iemand te maken. Het publiekelijk maken
van in de school gemaakte beeld- en geluidsopnamen is verboden, tenzij de directie hier
toestemming voor gegeven heeft.
Het verspreiden van beeldmateriaal van anderen zonder toestemming van de betrokkene(n) kan
leiden tot schorsing of verwijdering van school.
Wifi
Leerlingen kunnen in de school gebruik maken van wifi. Tijdens de lessituatie is het gebruik ervan
alleen toegestaan met toestemming van de docent.
Mobiele telefoon, smartphone
Het gebruik / bij je dragen van de mobiele telefoon is binnen de school niet toegestaan tijdens de les
of leswisselingen. De telefoon is dan in de kluis. Tijdens pauzes of tussenuren mag de telefoon
gebruikt worden in de aula / bovenbouwruimte.
Social media
Communicatie via social media binnen of buiten de school mag niet leiden tot een gevoel van
onveiligheid bij leerlingen of medewerkers op/van school.
De school hanteert een protocol social media.

5. Vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen
Vuurwerk
Als leerlingen vuurwerk in hun bezit hebben of betrokken zijn bij het afsteken daarvan, wordt -in
overleg met de politie- de volgende werkwijze gehanteerd:
De leerling wordt direct naar het bureau van politie verwezen. De school informeert de ouders
hierover. De politie zal de leerling voorstellen de zaak via de HALT-procedure af te handelen.
Mocht om welke reden dan ook de HALT-procedure niet worden gehanteerd, dan zal tegen de
leerling een proces-verbaal worden opgemaakt.
Gevaarlijke voorwerpen
Het op school in het bezit hebben van voorwerpen die geen relatie hebben met de normale schooi¬
en onderwijssituatie is niet toegestaan. Het gebruik van enig voorwerp op een manier die
bedreigend is of een risico vormt voor de veiligheid, is niet toegestaan.
Bij het in bezit hebben van voorwerpen die onder de Wet Verboden Wapenbezit vallen wordt bij de
afhandeling altijd aangifte bij de politie gedaan.

6. Gedragsregels ter vermijding van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie
Het is aan niemand in de school toegestaan om:
● samenwerking met anderen te weigeren op grond van ras, geloof, sociaal-economisch milieu,
huidskleur, levensovertuiging, culturele achtergrond, sekse, seksuele voorkeur of fysieke
verschijning;
● discriminerende opmerkingen of grappen te maken, zowel in woord als geschrift,
● materialen te verspreiden die discriminerend zijn of aanzetten tot discriminatie;
● propaganda te maken voor organisaties die discriminatie beogen of anderen daartoe
aanzetten,
● seksueel gericht gedrag (verbaal, fysiek of ander non-verbaal) te vertonen dat door degene die
het ondergaat als ongewenst wordt ervaren.
Iedereen die kennis neemt van discriminatie, racisme of seksuele intimidatie hoort dit te melden bij
één van de vertrouwenspersonen of bij de schoolleiding. De te volgen procedure is vastgelegd in
resp. het protocol “discriminatie en racisme” en het protocol “seksuele intimidatie”.
Deze protocollen zijn te vinden op de website.
Algemeen: meerderjarige leerlingen
Meerderjarige leerlingen hebben het recht benaderd te worden zonder tussenkomst van de ouders.
Degenen die van dit recht gebruik willen maken of hierover meer informatie wensen, kunnen
contact opnemen met de afdelingsleider.

