Schoolregels
1 Inleiding

1.1 In de schoolregels zijn de rechten en plichten van de hele schoolbevolking vermeld ten aanzien van een onbelemmerde voortgang van het schoolwerk.
1.2 Aanvulling of herziening van deze schoolregels kan plaatsvinden langs de weg van voorstellen
aan en besluitvorming door het MT en de medezeggenschapsraad.

2 Schoolgebouwen, -terreinen en -eigendommen

2.1 Fietsen en bromfietsen mogen alleen op het plein worden geplaatst. Voor de onderbouw, bij
De Es. De Brink, in de fietsenstalling tussen De Brink en De Marke. De Marke, in de fietsenstalling
bij De Marke.
Leerlingen die hun fiets na school niet meenemen moeten deze in een afgesloten deel van het
plein plaatsen (aanvragen via de conciërges). Brommers/scooters mogen alleen op de daarvoor
gereserveerde plekken staan. Er mag niet over het plein worden gereden!
2.2 Zowel in als om de school dient geluidsoverlast te worden voorkomen. Tijdens de lessen is
verblijf in de gangen, hallen, trappenhuizen en buiten, in de buurt van de leslokalen, daarom niet
toegestaan. Leerlingen kunnen in de schoolzaal wachten op eventueel te laat (vanuit een ander
gebouw) komende docenten. De docent haalt de klas dan op uit de schoolzaal.
2.3 In de lokalen, op de gangen en op de trap is eten en drinken niet toegestaan. Dit mag alleen in
de medewerkersvertrekken, op het schoolplein en in de kantines. Tijdens de lessen en leswisselingen is eten en drinken verboden.
2.4 Het maken van beeld- en geluidsopnames door medeleerlingen is niet toegestaan. Let op: het
plaatsen van foto’s en filmpjes op sociaal media kan strafbaar zijn.
2.5 Er geldt een algemeen rookverbod in onze school. Er wordt alleen gerookt op de daarvoor
aangewezen plek, buiten.
2.6 Eenieder is medeverantwoordelijk voor het schoon en in goede staat houden van gebouwen.
Leerlingen met straf kunnen hierbij extra worden ingezet.
2.7 Beschadigingen en defecten aan gebouwen, inventaris of boeken dienen te worden gemeld bij
de conciërges. Betreft het apparatuur, dan dienen de technische onderwijsassistenten, de systeembeheerder of de afdeling ICT op de hoogte te worden gesteld.
2.8 Wie eigendommen van school in bruikleen heeft of huurt, is hiervoor verantwoordelijk tot op
het moment van teruggave.
2.9 De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
2.10 De beheerders van schoolzalen, materialen en instrumenten kunnen eisen dat gebruik ruim
van tevoren wordt aangekondigd.
2.11 Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, zoals messen,
is verboden en wordt bestraft met schorsing.
2.12 Intimideren, bedreigen of mishandelen van personen, drugsgebruik en/of dealen leidt tot
schorsing of verwijdering.
2.13 Afsteken van vuurwerk leidt tot schorsing en melding bij Halt.
2.14 Aanbrengen van tekeningen of teksten op muren en zonder toestemming schrijven op mededelingenborden leidt tot schorsing. Schoonmaakkosten zijn voor rekening van de betreffende
leerling.
2.15 Het bij herhaling overtreden van de punten 2.11 tot en met 2.14 kan leiden tot verwijdering
van school.
2.16 Bij diefstal, vernieling en geweld wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld en volgt
schorsing.
2.17 Leerlingen nemen jassen en gymspullen iedere dag mee naar huis of stoppen deze in de
kluisjes. De spullen die blijven hangen zullen regelmatig (1x per 14 dagen) worden verwijderd uit
de garderobe.
2.18 Kleding van docenten en leerlingen zullen aan algemeen geldende regels van fatsoen moeten voldoen. Hoofdbedekking zoals petten en mutsen zijn verboden. Deze zullen worden ingenomen en bij de teamleider worden ingeleverd, wanneer ze toch worden gedragen.
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3 De lessen

3.1 Lesuren, lokalen, klassen, vakken en docenten staan vermeld op roosters. De roosters zijn te
raadplegen via de website (www.hondsrugcollege.nl).
3.2 Het rooster van een lesweek bevat 5 x 8 lesuren. Vrijdag het 8e uur is op het rooster nauwelijks
gevuld, maar kan niettemin wel worden gebruikt, voor zowel gymlessen als voor sancties. Een leerling moet dus gedurende deze tijd beschikbaar zijn voor onderwijsdoeleinden.
3.3 Wijzigingen in het lesrooster mogen alleen plaatsvinden na overleg met de roostermakers of
de schoolleiding, ook al betreft het uitsluitend een verandering van lokaal. Ook onderling ruilen
wordt doorgegeven aan de roostermakers.
3.4 Incidentele wijzigingen in het rooster worden via de website bekendgemaakt. Iedereen dient
hiervan kennis te nemen.
3.5 Leerlingen die drie keer te laat zijn gekomen moeten een lesuur inhalen. Bij zes keer te laat
moeten zij zich drie keer om 7.45 uur melden en bij negen keer te laat wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.
3.6 Leerlingen die niet tot de les worden toegelaten, die verzuimde uren moeten inhalen of uit de
les zijn verwijderd, moeten de tijd die in de lessen is gemist aan hun schoolwerk besteden.
3.7 Indien tien minuten na het begin van een lesuur een docent niet aanwezig is, meldt een van de
leerlingen dit aan de conciërge of teamleider. Deze geeft dan aanwijzingen. De leerlingen wachten
in de schoolzaal op de docent of conciërge.
3.8 Voortijdige beëindiging van de lessen mag niet leiden tot vroegtijdig verlaten van de lokalen.
Leerlingen, die met een proefwerk klaar zijn mogen dus niet voor het einde van de les het lokaal
verlaten.
3.9 Leerlingen dienen tijdens de lessen voorzien te zijn van de voorgeschreven boeken, schriften
en materialen. Opgegeven huiswerk dient te zijn uitgevoerd, tenzij de leerling een huiswerkvrijbriefje heeft. Als de leerling op deze punten in gebreke blijft neemt de docent maatregelen.
3.10 Een leerling kan wegens ordeverstoring uit de les worden verwijderd. De docent geeft aan dat
de leerling zich moet melden bij de teamleider of bij Time-Out of checkpoint.
3.11 Indien een leerling zich bij herhaling aan overtredingen schuldig maakt, stelt de schoolleiding
de ouders hiervan in kennis, nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de betreffende
leerling en docent of mentor.
3.12 Leerlingen dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van het lokaal waarin ze
zich bevinden.
3.13 Draagbare telefoons/fotocamera’s en muziekspelers moeten tijdens de les zijn uitgezet en/of
stilgezet worden en opgeborgen in de kluis of schooltas. Zo niet, dan mag een docent een toestel
innemen en afgegeven bij de teamleider of portefeuillehouder. Aan het einde van de lesdag kan
het dan worden opgehaald door de eigenaar. Alleen in de garderobe mag de mobiele telefoon
aanstaan, dan wel worden gebruikt. Alleen in bijzondere gevallen en na toestemming van de
docent mag de telefoon aan. Ouders/verzorgers bellen niet onder schooltijd rechtstreeks met hun
kind. Bij bijzondere of urgente omstandigheden kan er te allen tijde contact worden opgenomen
met de school.
3.14 Het in en rond de school in bezit hebben of onder invloed zijn van middelen die het bewustzijn beïnvloeden, zoals alcohol en drugs, is verboden en leidt in principe tot schorsing. Tijdens
schoolactiviteiten en op school is het in bezit hebben en gebruiken van alcoholische dranken en
drugs niet toegestaan.
3.15 Het handelen in en consumeren van energy drankjes is niet toegestaan.
3.16 Elke dag wordt begonnen met een dagopening middels bijvoorbeeld Oase.
3.17 Leerlingen mogen niet in lokalen aanwezig zijn wanneer er geen docent aanwezig is. Dus niet
in een tussenuur!

4 Verzuim en verlof

4.1 Wanneer een leerling of personeelslid wegens bijzondere omstandigheden meent recht te
hebben op verlof, dan dient hij dit aan te vragen bij de direct leidinggevende. Ouders/verzorgers
kunnen dit via een brief of e-mail aanvragen bij de sectordirecteur.
4.2 Als personeelsleden niet op school kunnen komen, melden zij dit uiterlijk om 7.30 uur via
intranet. Opvang van deze uren wordt zoveel mogelijk verzorgd door docenten met een stand-by
uur. Docenten dragen er zorg voor dat de leerlingen voor wie dan hun eerste lesuur vervalt, door
middel van de telefoonpiramide van hun afwezigheid op de hoogte worden gesteld. Telefoonpiramides worden aan het begin van het schooljaar samengesteld.
4.3 Als personeelsleden na een periode van ziekte weer op school komen, dan moeten zij zich vóór
11.00 uur op de laatste ziektedag via intranet beter melden, opdat de leerlingen hiervan tijdig in
kennis kunnen worden gesteld.
4.4 Als leerlingen niet op school kunnen komen, dan moet dit op de eerste ziektedag aan de
school worden gemeld. Is er voor die dag een proefwerk opgegeven, dan moet dit ook worden
doorgegeven.
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4.5 Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, of om andere redenen één of meer uren zullen missen, moeten zich afmelden bij de conciërge, checkpoint of Time-Out. Leerlingen moeten
tevens naar huis bellen.
4.6 Als een leerling na afwezigheid de lessen weer volgt, terwijl het verzuim niet telefonisch of
schriftelijk is bevestigd, dan kan het verzuim als ongeoorloofd worden beoordeeld en bestraft.
4.7 Zijn er voor een leerling redenen om incidenteel niet aan de gymnastiekles mee te doen, dan
kan vrijstelling alleen worden verleend door de docent en moet de leerling wel aanwezig zijn, ook
al doet hij niet mee.
4.8 Langdurig verzuim van de gymnastieklessen is alleen mogelijk indien een schriftelijke verklaring wordt ingeleverd bij de teamleider, waarin ook de periode is vermeld. De verzuimde uren
dienen op school aan schoolwerk te worden besteed.
4.9 Ouders of verzorgers zorgen voor een schriftelijke verklaring voor de afwezigheid van de leerling. Als de leerling meerderjarig is en thuis woont, dan kunnen de ouders of verzorgers te kennen
geven dat hun zoon of dochter zelf absentieverklaringen mag schrijven. Zelfstandig wonende
leerlingen zorgen zelf, conform het vermelde in 4.4 t/m 4.8, voor een verklaring van het verzuim.
4.10 Leerlingen, die ver van school wonen en daardoor niet altijd op tijd op school kunnen zijn, of
die wel eens voor het einde van de laatste les willen vertrekken, kunnen na overleg met de teamleider dispensatie krijgen.

5 Disciplinaire maatregelen

5.1 Personeelsleden kunnen leerlingen, die zich aan een overtreding schuldig hebben gemaakt,
strafwerk of nuttige werkzaamheden opdragen en/of laten nablijven. Een leerling kan tegen een
dergelijke straf in beroep gaan bij de schoolleiding.
5.2 Indien een leerling moet nablijven, wordt deze de gelegenheid geboden de ouders hiervan in
kennis te stellen.
5.3 Wegens ernstig of herhaald wangedrag en wegens ongeoorloofd schoolverzuim kan de
schoolleiding een leerling de toegang tot de lessen ontzeggen voor ten hoogste één week.
5.4 Bij buitengewoon of herhaald wangedrag of schoolverzuim kan de directeur-bestuurder een
leerling definitief van school verwijderen.
5.5 Een leerling (of zijn/haar ouders) kan tegen een straf, zoals vermeld in artikel 5.3 en 5.4 opgelegd door de schoolleiding, in beroep gaan bij het bestuur of de klachtencommissie.
5.6 Herhaaldelijk verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

6 Algemeen

Gedragsregels zijn er om te zorgen dat de school een leefbare en veilige omgeving is voor
iedereen. Respect en verdraagzaamheid zijn daarbij van essentieel belang, daarom is het belangrijk dat een ieder (leerlingen en medewerkers) zich houdt aan deze regels.
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