
Jouw school staat op een prachtige plek. 
Het is een mooi schoolgebouw, waar je trots op mag zijn! 

Jouw school staat op een prachtige plek. 

Goed bezig!

Om je een veilige leeromgeving te bieden, streven wij er met z’n allen naar 
om een prettige school te zijn. Zoals iedere school hebben ook wij 

duidelijke regels. Deze regels zijn er om het in en rond de school voor 
iedereen aangenaam te maken.

We kunnen alleen een prettige school zijn als we daar samen aan werken 
en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

De schoolregels kunnen samengevat worden in de volgende 5 punten:

1. Accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn;
2. Stop pesten;
3. Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet;
4. Respecteer de eigendommen van anderen;
5.  Houd de school schoon, rustig en veilig.

Hierna zijn de schoolregels rond de Fraaie School verder uitgewerkt.



Eten en drinken
Alleen in de aula, buiten en in de hallen beneden mag je eten en/of drinken.

In de gangen, trappenhuizen en op de leerpleinen is eten en drinken niet toegestaan.

Afval doe je in de prullenbak.

Je gebruikt tijdens schooltijd geen energydrank, energysnoepjes of iets anders waar ‘energy’ in zit.

Fietsen
In de fi etsenstalling plaats of haal je jouw fi ets, bromfi ets of scooter. 
De fi etsenstalling is geen hangplek.

Je fi ets staat altijd in een rek.  Anders wordt je fi ets verwijderd.

De fi etstunnel is bedoeld om doorheen te fi etsen. In verband met de veiligheid van andere fi etsers 
mag je daar niet rondhangen.

Fietsen doe je op het fi etspad.

Gebouw
Afval doe je in de prullenbak.

Als je gevraagd wordt om iets op te ruimen of in de prullenbak te doen, dan doe je dat. Ook als het 
afval van een ander is. Samen zorgen we voor een schone school.

De tafels en plantenbakken zijn niet bedoeld om op te zitten, daarvoor hebben we stoelen en banken.

Je bekladt geen tafels, wanden, muren, trappen, wc’s en deuren.

Grenzen van het schoolterrein
Tijdens schooltijd, ook in pauzes en tussenuren, blijf je 
op het schoolterrein (groen in deze afbeelding).

Foto’s/films maken
Je gebruikt mobiele telefoons, iPads, iPods en/of smartphones zoals dat afgesproken is met de 
docent of in het team.

Als je een mobiele telefoon, iPad, iPod en/of smartphone gebruikt in de school, zorg je dat niemand 
daar last van heeft.

Je maakt alleen opnames van leerlingen of personeelsleden als je hiervoor vooraf van hen toestem-
ming hebt gekregen.
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Lift
Alleen leerlingen die een liftsleutel hebben, mogen met maximaal 2 personen gebruik maken 
van de lift.

Heb je een liftsleutel nodig? Dan kan je deze aanvragen bij dhr. Van den Heuvel. Borg: € 30,00. 
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Kleding
Pet, muts, capuchon of hoedje dragen? Dat mag alleen buiten de school. 

Je draagt werkkleding, zoals overalls en werkschoenen binnen je eigen afdeling. Buiten de eigen 
afdeling draag je gewoon schoeisel.

Je kleding is niet te bloot of aanstootgevend en bevat geen discriminerende of beledigende teksten 
of symbolen.

Kluisje
Je kluisje is bestemd voor je jas, tas en om andere spullen in te bewaren tijdens de lessen.

De school heeft het recht om de inhoud van de kluisjes te laten controleren.

Kluissleutel verloren? Je kunt een nieuwe aanvragen bij de onderwijsassistent van jouw afdeling. 
Kosten: € 10,00.

Aan het einde van het schooljaar moet het kluisje leeg zijn.
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Omgang met elkaar
Op school is er geen plaats voor racisme, discriminatie of geweld.

We respecteren elkaar en spreken fatsoenlijk. Schelden, vloeken of grof taalgebruik laten we 
achterwege.  

Via Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp of andere websites wordt er normaal met elkaar 
omgegaan. Zonder toestemming plaats je hierop geen foto’s van (mede)leerlingen en/of mede-
werkers van school.

Als je ziet dat een medeleerling hulp nodig heeft, dan help je. 

Als je wordt aangesproken door anderen, dan reageer je normaal en toon je respect. Je mag dit 
ook verwachten van de ander.

Roken
De Meerwaarde is een rookvrije school. Op het gehele schoolterrein mag niet gerookt worden.



Toegankelijkheid ruimtes
Als je lesuitval hebt, ben je in één van de kantines of buiten.

Je blijft tijdens de lessen op je eigen leerplein.

Je gebruikt het voor jou aangewezen trappenhuis om van de ene verdieping naar de andere te 
gaan. Het trappenhuis is geen plek om pauze te houden.

Je bent alleen in het sportgebouw als je gym hebt.

De ruimte achter de receptie is geen pauzeplek.

Tijdens de pauzes maak je alleen gebruik van de trappen naast de roze en de groene kantine.

Tussen 08.10 uur en 08.20 uur mag je de school binnen. Ben je te laat? Dan wacht je buiten tot 
08.30 uur.

Na je laatste les vertrek je zo snel mogelijk van school.

Toegankelijkheid ruimtes

Verboden middelen
Je bent op school niet in het bezit van alcohol, drugs, vuurwerk, wapens of aanstootgevende lectuur.

Alle soorten vuurwerk zijn op school verboden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen soorten 
vuurwerk. 

Bij het vermoeden van bezit van verboden middelen, kunnen kluisjes doorzocht worden.

Als je betrapt wordt op overtreding van de regels met betrekking tot verboden middelen, licht de 
school de politie en je ouders in en volgen er passende maatregelen.

Deze schoolregels zijn van toepassing voor alle leerlingen van De Meerwaarde.
Als je wordt aangesproken door iemand die voor De Meerwaarde werkt, 

dan luister je en toon je respect. Dat doen wij ook naar jou.

Vernieling of diefstal
Bij diefstal of vernieling zal de school altijd aangifte doen bij de politie en je ouders worden hierover 
ingelicht.

Bij gebruik of handel in drugs, drank, wapens of gestolen spullen op het schoolterrein, wordt er altijd 
aangifte gedaan bij de politie, worden je ouders hierover ingelicht en volgen er passende maatrege-
len.

Als je iets vernielt of beschadigt, worden de gemaakte kosten bij jou in rekening gebracht.


