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Schoolregels Titus Brandsma  

Top 10: 

 Je hebt respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen

 Je komt op tijd

 Je hebt de spullen die je in de les nodig hebt bij je

 Jassen doe je in school uit, petten en andere niet-religieuze hoofddeksels zet je

in school af

 Je eet en drinkt alleen in de aula en schoolplein

 Je gooit je afval in de juiste afvalbakken

 Tijdens een tussenuur blijf je in de aula of op het schoolplein

 Jouw telefoon staat tijdens de les en leswisselingen uit en ligt in je kluisje of zit

in je tas, tenzij de docent anders aangeeft

 Je gebruikt de pauzes om naar de wc te gaan

 Geen kauwgom en energydrinks in school of op het schoolplein
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Onze schoolregels gaan uit van 3 basisregels: 

1.       Respecteer de goede (werk)sfeer 

2.       Respecteer de omgeving 

3.       Respecteer de ander en jezelf 

  

Deze drie regels betekenen onder andere: 

 Je spreekt met fatsoen. Dus geen scheld- en schuttingwoorden. 

 Docenten en andere medewerkers spreek je aan met meneer of mevrouw. 

 Klasgenoten spreek je aan met hun voornaam. Dus geen bijnamen. 

 Als iemand je aanspreekt, geef je beleefd antwoord; ook als je de persoon niet kent. 

 Niet rennen, niet stoeien. 

 Stop=stop. 

 Oordoppen? Alleen op het schoolplein en in de pauzeruimte. 

 Je gebruikt spullen waar ze voor zijn en niet voor iets anders. 

 Ramen, verwarming, luxaflex worden bediend door de leerkracht. 

 Ga verstandig om met waardevolle spullen. Elke leerling heeft verplicht een kluisje. 

Daar berg je je jas en waardevolle spullen  en je mobiele telefoon in op. De 

schoolleiding heeft het recht om kluisjes op inhoud te controleren. 

 Je spreekt Nederlands met elkaar; ook buiten de lokalen en op het schoolplein. 

 We zijn een gezonde school. Pas na 13.00 uur pak je een snoepje of eet je een keer 

chips. 

 Ook met de kleding die je draagt, toon je respect voor een ander. Dat betekent dat je 

niet aanstootgevend gekleed naar school mag gaan en je draagt zorg voor je 

persoonlijke hygiëne. 

 De leerlingen zijn verplicht een schoon sportshirt van school tijdens de gymlessen en 

sporttoernooien dragen. Deze shirts draag je alléén tijdens die specifieke lessen. 

 

Hieronder staat wat de drie regels betekenen in verschillende situaties. 

a. In het leslokaal: 

 Je komt op tijd. 

 Je hebt de goede spullen bij je in de les. 

 Jouw jas hangt op de kapstok, petten en hoofddeksels af.   

 Eten, drinken, snoepen doe je in de pauze 

 Je mobiel is in jouw kluisje. 



 

3 

 

 Jouw huiswerk is gemaakt/geleerd/gedaan. 

 Je doet je best: je werkt zo goed als je kunt. 

 Als je iets niet snapt, stel je altijd een vraag. 

 Als je wat wilt vragen of zeggen steek je jouw vinger op. 

 Soms moet je eerst even wachten tot je de vraag kunt/mag stellen. 

 Je laat anderen uit praten. 

 Tussenuur? Dan zit je in de aula of op het schoolplein 

 Naar het toilet? Alleen in de pauze.  Uitzondering nodig? Vooraf vragen.          

  

b. Met de computer: 

 Hou je aan de opdracht; geen andere sites; geen andere activiteiten. 

 Alleen met jouw eigen account. 

 Bezig met de computer of jouw telefoon (in de pauze)? Verstuur geen berichten met 

teksten die in een ‘echt’ persoonlijk gesprek ook niet geaccepteerd worden. 

 

c.  In de pauzeruimte, aula en op het schoolplein: 

 Dit is de tijd om te eten 

 Ruim je afval meteen op. Dus niet ‘straks’ of ‘is niet van mij.’ Wij scheiden afval. Doe 

het dus in de juiste bak. 

 Bij toerbeurt helpen leerlingen mee bij het schoonmaken van de aula na de pauzes.  

 Roken doen we niet; ook niet op het schoolplein. 

 Hou de ingang vrij! 

 Fietsen horen alleen in de fietsenkelder 

 

d. Rond de school: 

 Voor schooltijd wacht je tot de eerste bel in de aula 

 Voor en na schooltijd sta je niet op de stoep van de buren of elders in de buurt. 

 Het rookverbod geldt ook voor en na schooltijd en in de omgeving van de school. 

 Tijdens de pauzes ben je in de aula of op het schoolplein. 

 Tijdens schooltijd of de pauzes blijf je op het schoolterrein. 

 

e.  En verder: 

Roosterwijzigingen 

 Je kunt roosterwijzigingen vinden op de monitor en het intranet. 
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Aanwezigheid en te laat komen 

    Je bent verplicht de lessen te volgen volgens het rooster of volgens de wijzigingen die 

bekend zijn gemaakt.  

   Jij en je ouder(s)/verzorger(s) hebben inzage in jouw absentenregistratie in Magister. 

   Te laat in het eerste uur in de les betekent een briefje halen bij de balie. Je moet bij 

de balie tot 8.30 uur wachten, zodat de lessen rustig kunnen opstarten. Te laat in de 

overige uren noteert de docent zelf in Magister. Je moet je dan in alle gevallen de 

volgende dag om 7.45 uur in lokaal 0.14 melden. Als je hiervoor niet of te laat komt, 

dan wordt de maatregel verdubbeld. 

     Alleen als je buitengym hebt, mag je 5 minuten eerder uit de les daarvoor vertrekken 

(als er geen pauze tussen zit) en mag je in de les na gym 5 minuten later verschijnen 

(als er geen pauze tussen zit). 

   De schooldag begint om 7.45 uur en eindigt om 16.30 uur. Binnen deze tijden kun je 

geen andere verplichtingen aangaan. 

   De schoolleiding mag in bijzondere gevallen verlof geven, mits dit verlof niet langer 

duurt dan 10 dagen. Is dit wel het geval dan moet dit worden goedgekeurd door een 

ambtenaar van leerlingenzaken van de gemeente. Verlof moet 8 weken van te voren 

schriftelijk worden aangevraagd. 

   Vrij voor of na een vakantie is niet toegestaan. Dit melden we als luxe verzuim. 

  

Ziekmelden  

   Ziekmelden tijdens schooluren doe je bij de balie. Je mag niet vertrekken voordat je 

toestemming hebt om naar huis te gaan. 

   Als je thuis ziek wordt, belt je vader/moeder of verzorger voor negen uur naar school 

om te melden dat je ziek bent. Je brengt de eerste dag dat je weer op school bent, 

een ingevulde, ondertekende groene kaart mee. Hierop staat welke dagen/uren je 

afwezig bent geweest. Zonder die bevestiging blijf je als ongeoorloofd absent staan. 

In sommige gevallen vragen we om een medische verklaring. Voor 

examenkandidaten geldt daarnaast ook dat in geval van ziekte of overmacht de 

leerling voorafgaande aan een PTA- toets telefonisch moet worden afgemeld door 

een ouder of verzorger. 

   Als je weer terug bent, meld je je bij je docenten. Samen maken jullie een afspraak 

hoe en wanneer de gemiste lesstof kan worden ingehaald. 
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   Wanneer je om een andere reden niet op school kunt zijn of te laat bent, breng dan 

ook een door je ouders/verzorgers ondertekende groene kaart mee. 

   Wij kennen een Verzuimbeleid. Dit staat op intranet en hangt op het prikbord bij de 

receptie. 

 

Uit de les gestuurd 

Word je uit de les gestuurd, dan meld je je bij de balie. Daar vul je een verwijderformulier in. 

Met dit formulier meld je je bij de afdelingsleider van de dag. Deze vertelt je wat je moet gaan 

doen. Aan het eind van de les ga je met het formulier terug naar de docent en werk je aan 

het herstel van de relatie.  

 

Ongeoorloofd verzuim 

Als je zonder geldige reden verzuimt, dan zul je deze tijd dubbel moeten inhalen op school. 

Als dit zich herhaalt, informeren we de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont.  

 

Huiswerk 

   Docenten noteren het huiswerk in Magister. Daarnaast zet je in je agenda wanneer 

je er aan werkt. 

   Je moet het opgegeven werk maken en leren. 

   Als je jouw werk niet hebt gemaakt, meld je dit aan het begin van de les. Dit geldt 

ook voor het vergeten van lesmateriaal. 

   De leraar mag maatregelen nemen als je jouw werk niet, niet volledig of niet goed 

hebt gemaakt.  

   Dit geldt ook als je jouw lesmaterialen niet bij je hebt. 

 

Cijfers 

Toetsing 

   Proefwerken en proefwerkstof worden minimaal een week van tevoren opgegeven 

en op Magister vermeld. Je vindt ze ook in de werkwijzer van de vakdocent. 

   De (leer)toetsen tijdens toetsweken vind je ook in het toetsrooster op intranet 

   Een overhoring van huiswerk over de lesstof van één les kan zonder aankondiging 

gehouden worden. 

   Bij een werkstuk, spreekbeurt of practicum is van tevoren bekend waarop gelet 

wordt.  
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   Als je met een geldige reden bij een proefwerk afwezig bent, dan heb je het recht dit 

proefwerk in te halen. De afdelingsleider bepaalt of je een geldige reden hebt. De 

inhaalmomenten zijn op dinsdag- of donderdagmiddag en/of in het daarvoor 

bestemde inhaaluur. De leerling neemt het initiatief om in de eerstvolgende les een 

afspraak hierover te maken. 

   Je moet vooraf melden als je een toets niet kunt maken. Anders heb je hoe dan ook 

geen geldige reden en mag je de toets niet inhalen. 

   Voor het inhalen van examentoetsen gelden de regels van het examenreglement. 

 

Beoordeling 

   De leraar kijkt een gemaakt proefwerk binnen 10 schooldagen na. 

   De leraar brengt de leerling op de hoogte van de resultaten. 

   Je mag nagekeken werk inzien en eventueel aan de leraar een toelichting vragen. 

   De docent deel vooraf mee hoe zwaar een cijfer meetelt. 

   De docent zet de behaalde cijfers in Magister binnen 5 werkdagen nadat de toets 

besproken is in de klas. 

 

Rapporten, overgang en richtingkeuzes. 

   Er zijn vier rapporten per jaar met uitzondering van leerjaar 4. 

   Twee keer per jaar is er voor ouders de mogelijkheid om met de docenten te praten 

naar aanleiding van een rapport. 

   Ouders/verzorgers kunnen ook op een ander moment een afspraak maken met de 

mentor, een vakdocent of lid van de schoolleiding. 

   Jij en je ouders/verzorgers kunnen de eigen cijfers inzien in Magister. 

 

f. Maatregelen 

De school behoudt zich met recht voor om passende sanctiemaatregelen te treffen. Hierbij 

valt te denken aan inbeslagname van zaken en goederen (petten, apparatuur, mobieltjes), 

interne of externe schorsing, corvee, nablijven, eerder terugkomen etc. De genoemde 

maatregelen zijn niet uitputtend. Het is aan de school om vast te stellen welke maatregel van 

toepassing is en wat de duur ervan is. 

 

Ernstige situaties, waarbij je (wettelijke) regels overtreedt zoals geweld, (seksuele) 

intimidatie, discriminatie, bedreiging - ook per computer of mobiele telefoon of op welke 
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manier dan ook - wapens, vuurwerk, vernieling, diefstal, alcohol of drugs: bezit, gebruik of 

handel leiden altijd: 

(1) tot een gesprek met de ouder(s) waarbij 

(2) de vraag aan de orde komt of je op school kunt blijven en met welke afspraken en  

(3) tot verstandige en ernstige maatregelen; 

en vaak ook tot aangifte bij de politie. 

 

Kan ik van school worden gestuurd? 

 De directie kan je schorsen. Duurt de schorsing langer dan één dag, dan moet dit 

worden meegedeeld aan de inspectie. Een schorsing mag maximaal een week duren 

en het schorsingsbesluit moet aan de leerling en aan de ouders worden meegedeeld. 

 Samen met je ouders/verzorgers kun je protest indienen bij de algemeen directeur. 

 Voordat je wordt verwijderd vindt altijd een gesprek plaats met je ouders/verzorgers. 

 Verwijdering van school kan alleen na overleg tussen de schoolleiding en de 

inspectie. Algemene redenen voor verwijdering kunnen zijn dat je regelmatig 

schoolregels overtreedt, of je schuldig maakt aan ernstig wangedrag. 

 Je mag pas worden uitgeschreven wanneer je op een andere school bent 

ingeschreven. 

 Als je twee maal in hetzelfde leerjaar blijft zitten of in twee opeenvolgende leerjaren 

blijft zitten, moet je het onderwijs altijd elders vervolgen, tenzij de schoolleiding 

anders beslist. 

De directie beslist of je bij doubleren het jaar op onze school over mag doen of dat je dit jaar 

op een andere school op een lager niveau moet doen. 

 

g. Tot slot 

Problemen? Bespreek ze en praat ze uit! En doe dat voordat het probleem (te) groot wordt. 

Je mentor of afdelingsleider zal je altijd te woord staan en helpen. 

 

Een heleboel zaken vallen gewoon onder de drie regels. Je vindt er dus geen aparte 

opmerkingen over.  Dat je je fiets op slot zet en geen andere fietsen beschadigt spreekt 

bijvoorbeeld gewoon voor zichzelf. 


