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Schoolregels Hugo de Groot 2022-2023   
De leerlingen en het personeel van de Hugo de Groot zorgen met elkaar voor een veilige en 

prettige leer- en werkomgeving. Onder leer- en werkomgeving verstaan wij de school en het 

schoolterrein, afgebakend door de hekken. Om de veiligheid en de prettige werksfeer te 

handhaven houden wij ons aan de volgende regels:    

1. Leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaar om.    

2. Tijdens de lessen worden geen jassen/petten/capuchons gedragen. Het dragen van 

een capuchon is bovendien in het gehele gebouw niet toegestaan.   

3. Op school draag je fatsoenlijke kleding.    

4. Eten en drinken (uitgezonderd water in de les) is alleen toegestaan in de aula en op 

het schoolplein.   

5. In verband met de veiligheid wordt er niet gezeten op de trappen.    

6. Klas 1 en 2 verlaten het schoolterrein in de pauzes niet.    

7. Mobiele telefoons zijn tijdens de les opgeborgen (zie telefoonbeleid) en mogen 

alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de docent. 1    

8. Wij houden de school en zijn omgeving opgeruimd en schoon. Afval doen we in de 

daarvoor bestemde prullenbakken. Ruim je eigen rommel op.    

9. Op het schoolterrein is roken verboden.    

10. Het bezit en/of gebruik van wapens, alcohol, drugs en vuurwerk is niet toegestaan. 2    

11. Op school wordt Nederlands gesproken.    

12. Tijdens sportactiviteiten wordt het Hugo sportshirt en schone zaalsportschoenen 

gedragen.  

13. Alle leerlingen ondertekenen aan het begin van het schooljaar het contract “veilig op 

school”.   

14. Wij hebben een social media protocol.      

   
1  De directie raadt de leerlingen aan dergelijke apparaten op te bergen in hun kluisje. De school stelt zich niet aansprakelijk voor 

vermissing / diefstal van mobiele telefoons.  
2 Bij overtreding van deze regel wordt de politie op de hoogte gebracht.      
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