Huisregels

In een grote school zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen en dat de
school er goed uit blijft zien. Voor de leerlingen gelden de volgende regels:
Vanzelfsprekend
• Is je docent afwezig, dan mag je pas weg na toestemming van de roostermaker of
schoolleider. Kijk ook naar de roosterwijzigingen op de Zermelo-app.
• In de lokalen zet je je telefoon en andere beeld- en geluidsdragers uit. Ze zitten in je tas of,
nog liever, in je kluis. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen die je meeneemt naar
school. Je telefoon mag alleen in een lokaal gebruikt worden op uitnodiging van de docent.
• Breng je opgeladen laptop mee, als je docenten dat hebben aangegeven.
Netjes
• Zet je fiets of brommer op de daarvoor bestemde plaats. Het is niet toegestaan om fietsen en
bromfietsen bij de Brinkwal te stallen. De fietsenstalling bij school is bewaakt, maar dat houdt
natuurlijk niet in dat je jouw fiets of brommer niet op slot hoeft te zetten.
• Hang je jas op de kapstok of stop hem in je kluisje.
• De school is rookvrij. Op het hele terrein en in school mag niet gerookt worden.
• We zijn samen verantwoordelijk voor een schoon gebouw en schoolplein.
• Eten en drinken mag alleen in de zitkuil en in de passage.
• Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het dragen van de schoolsportkleding verplicht,
evenals het dragen van aparte sokken en sportschoeisel met schokdempende zool (geen
turn- of balletschoentjes). Om donkere strepen op de sportvloeren te voorkomen is het gebruik
van schoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
Ordelijk
• Kom op tijd. Het lokaal mag je pas in, als de docent er is. Natuurlijk kom je niet aan
digiborden, verwarming, zonwering en dergelijke.
• Het dragen van petten en/of jassen tijdens de lessen is niet toegestaan.
Veilig
• Pesten en bedreigen staan we niet toe. Schakel bij problemen je docent, je mentor of een
schoolleider in.
• Het is vanzelfsprekend dat alle voorwerpen genoemd in de wet ‘Wapens en Munitie’ op school
verboden zijn. Bij overtreding van deze schoolregel wordt de leerling geschorst en de politie
wordt op de hoogte gesteld.
• In het kader van veiligheid en preventie heeft de schoolleiding het recht, indien daartoe
aanleiding is, een kluisjescontrole uit te voeren.
• Vrienden, vriendinnen en kennissen van leerlingen hebben geen toegang tot de school of het
schoolplein. Nodig dus niemand uit, want jij wordt erop aangesproken.
• Als een docent je de klas uit stuurt, ga je altijd direct weg. Verlaat je de les niet, dan word je
met onmiddellijke ingang extern geschorst.
• De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing of diefstal. Dat geldt ook
voor vermissing of diefstal uit kluisjes. Bij diefstal adviseren wij ouders altijd aangifte te doen.
• Wie schade toebrengt aan de eigendom- men van school of van anderen, is verplicht deze te
vergoeden.
• Tijdens schoolfeesten zijn introducees niet toegestaan.
• Iedereen moet zich bij ons op school veilig voelen. Daar draagt elke leerling aan bij in gedrag
en in communicatie. Bij het gebruik van nieuwe media (zoals Facebook, Instagram, Twitter,
WhatsApp e.d.) zorg je dat je de belangen en de waardigheid van jezelf en anderen niet
schaadt. Je bent je bewust van de draagwijdte van deze media.

Werkbaar
• De werkplekken in de gangen zijn bestemd om je met school bezig te houden. Zitten kletsen
of kaarten is daar niet toegestaan.
• Wees stil in de mediatheek.
• Meld op tijd als je een les moet verzuimen door je ouders een e-mail te laten sturen naar
verzuim.ng@cals.nl.
• Een ziekmelding horen je ouders voor 8.30 uur aan de school door te geven via Magister of
door een e-mail te sturen naar verzuim.ng@cals.nl.
• Fraudeer je bij een toets, op welke manier dan ook, dan wordt een passende sanctie
opgelegd.
Gezond
• De firma Van Leeuwen verzorgt de catering. Zij heeft het ideaal om een bewuste leefstijl bij
jongeren te bevorderen en werkt met het gezonde concept VLC ONTDEK.
• Het doel is om de leerlingen op school te leren dat gezond en lekker prima samen kunnen
gaan. Dit wordt ook door de overheid, de GGD en het voedings- centrum ondersteund. Het
beleid met betrekking tot een gezonde kantine staat op onze site verder toegelicht.
• Het is volgens de wet verboden hasj of marihuana in bezit te hebben, te verhandelen of te
gebruiken. In en om de school is het in bezit hebben van cannabisproducten en/ -of overige
drugs verboden. Met cannabis worden bedoeld: marihuana, weed, hasj en alle andere
producten waarin cannabis verwerkt is.
• Het is niet toegestaan om op school onder invloed van cannabis, alcohol en/ of overige drugs
te zijn. Wanneer iemand één of meer van deze producten heeft gebruikt, kan hij niet goed
leren of werken. Op schoolfeesten, werkweken, schoolreizen of andere buitenschoolse
activiteiten gelden dezelfde regels.
• Wanneer iemand de regels over cannabis, alcohol of overige drugs overtreedt, volgt een
gesprek en worden de ouders op de hoogte gesteld van de inhoud van dit gesprek.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij herhaling, volgt schorsing.
Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt uitsluiting van
die activiteit.
• Bij het gebruiken van drugs schakelt de schoolleiding bovendien de politie in. Dit gebeurt ook
als er sprake is van handel (dealen) in cannabisproducten of overige drugs. Hierna zal
bekeken worden of er verdere maatregelen genomen moeten worden, waarbij een
verwijdering van school uitdrukkelijk besproken zal worden.

