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Schoolregels 
 
Voor de leerlingen gelden de volgende regels op school: 

• Zorg dat je op tijd op school bent.  
• Als je te laat komt, meld jij je bij de administratie. 
• Bij aankomst ga je naar de patio OB of naar het schoolplein (BB). Als je 

uit bent, verlaat je direct de school; je blijft niet voor de ingang van het 
schoolterrein of in de buurt van de school staan/hangen.  

• Je komt alleen in de fietsenstalling voor het wegzetten of ophalen van 
je fiets. Je brommer of scooter zet je in het daarvoor bestemde 
parkeervak. 

• Alleen buiten de lessen mag je eten en drinken.  
• Op school mag niet gerookt worden.  
• Zorg dat je toestemming hebt, en niemand stoort, als je in de gang of 

elders in het schoolgebouw bent.  
• De pauzes worden doorgebracht in de OB- of BB-kantine, of op het 

schoolplein (BB) of de patio OB.  
• Op de helft van de pauze gaat er een bel. Dan moet je een keuze 

maken (binnen of buiten) en daarna blijven waar je bent totdat de 
pauze is afgelopen. 

• Ga zoveel mogelijk in de pauze naar het toilet. Toiletbezoek tijdens de 
lessen mag alleen met toestemming van de leerkracht.  

• Laat elkaar met rust en blijf van elkaar af.  
• Bij problemen ga je naar een leerkracht; problemen worden uitgepraat 

en niet uitgevochten.  
• Houd het schoolgebouw (gangen, lokalen en toiletten) en het 

schoolplein schoon en ga zorgvuldig om met meubilair, 
gereedschappen en materialen.  

• Voor waardevolle spullen ben je zelf verantwoordelijk. Draag ze bij je, 
laat ze thuis of stop ze in je kluisje.  

• Je mobiel zet je uit of op stil als je de klas binnen komt. Met 
toestemming van de leerkracht mag je in de les gebruik maken van je 
telefoon. 

• In de pauze hebben anderen geen last van jouw telefoongebruik. 
• In en om de school is de spreektaal Nederlands.  
• Het gebruik en bezit van energydrinks (bijvoorbeeld Red Bull), alcohol 

en drugs in welke vorm dan ook is verboden.  
• Het gebruik of bezit van vuurwerk, in welke vorm dan ook, is verboden. 
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Regels omtrent kleding: 

• Leerlingen dienen netjes en verzorgd naar school te komen.  
• Sommige kleding of schoeisel zijn niet gepast op school, zoals 

strandkleding, shortjes, hele korte rokken, blote buiken of ruggen.  
• Ook racistische, provocerende of shokerende prints op kleding zijn niet 

toegestaan.  
• In de leslokalen draag je geen pet of muts. Je jas hangt aan de 

kapstok of ligt in je kluisje.  
• In de gymles en de verschillende praktijkvakken zijn vanwege veiligheid 

en hygiëne bepaalde kledingstukken en/of schoenen verplicht, en 
bepaalde sieraden verboden.  

• Op een aantal stageplaatsen gelden er specifieke kledingvoorschriften 
waar de stagiaire zich aan moet houden. 

 
Schoolregels internet: 

• Toon respect voor anderen en gedraag je op internet zoals je je in het 
gewone leven ook hoort te gedragen. Scheld niet, stuur geen 
onaardige berichten.  

• Wees voorzichtig online. Ga niet op zoek naar seks, geweld, 
discriminatie en racisme. Als je ergens komt waar je niet wilt zijn, klik het 
dan meteen weg.  

• Geef nooit persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.) 
op internet weg en bewaak je wachtwoord zoals je pincode.  

• Stop met chatten als het vervelend wordt of als je je niet meer veilig 
voelt. Praat er dan met anderen over, blijf er niet mee zitten. Reageer 
niet op ruziemakers of op pestberichten of dreigberichten.  

• Neem bekenden in vertrouwen (ouder, leerkracht of 
vertrouwenspersoon) als je iets naars hebt meegemaakt.  

• Internet vrienden zijn eigenlijk onbekenden. Je maakt dus niet zomaar 
een afspraak met iemand die je alleen van internet kent. Als je toch 
een afspraak maakt ga dan nooit in je eentje, vertel thuis waar je bent, 
neem een mobiele telefoon mee, spreek af op een plek waar veel 
andere mensen zijn en ga nooit met iemand mee naar huis. 
 

 


