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Waarom dit boekje?
Dit boekje is bestemd voor alle leerlingen van de Burgemeester Harmsma School. In dit
boekje staan allerlei dingen, die je moet weten als je op de B.H.S. zit. Zo staat er
bijvoorbeeld in hoe de mediatheek werkt, wat een conciërge is en hoe wij met ons
schoolgebouw omgaan.
Op de B.H.S. werken en leren meer dan 700 mensen. Met zoveel mensen bij elkaar moet
je afspraken maken. Zo kunnen we er voor zorgen dat alles zonder problemen verloopt.
Daarom vinden we het nodig dat iedereen deze dingen weet. Je leest in dit boekje vaak
niet alleen wat we hebben afgesproken, maar ook waarom!
Laat dit boekje ook aan je ouders lezen. Ook voor hen staan er nuttige dingen in.
Bovendien weten zij dan ook, hoe het op de B.H.S. gaat. Onze school is er voor jou, maar
onthoud een ding heel goed: jij bent zelf verantwoordelijk voor je spullen! Zorg er goed
voor en wees er zuinig op!
Namens de mentoren van klas 1 ,
Dhr. F. Boode
Teamleider klas 1

Allereerst...
Wij wensen jou een hele leuke, gave of
vette tijd op de B.H.S. Welkom…. en
succes!

De gewoonste zaak van de wereld:





Gedraag je zo, dat anderen geen last van je hebben.
Eten en drinken doe je alleen in de kantine of buiten
Help een handje: laat nergens rommel achter
Wees zuinig op je eigen spullen en ..... die van anderen!

Je verbaast je vast niet over deze regels. Ze zijn simpel en niet raar. In dit boekje
vertellen we je hoe verschillende dingen in onze school in z’n werk gaan. Bewaar dit
boekje, zodat je het later nog eens door kunt lezen....of onthoud je het allemaal in één
keer?

De ruimtes
Fietsenhok
Als je op school komt, zet je je fiets of brommer in de fietsenstalling. Dat is ook meteen
het enige dat je doet in deze stalling. Elke klas heeft een bepaald vak. Staan er ‘vreemde’
fietsen in jullie vak of heeft iemand aan je fiets gezeten, meld dat dan meteen aan je
mentor of de ‘dagelijkse leiding’. De dagelijkse leiding bestaat uit de teamleiders; Dhr.
Boode (jaar 1) mevr. Neij (jaar 2), Dhr. Postma (jaar 3), Dhr. van Waveren (jaar 4).
Het schoolplein
Op het schoolplein zijn er voor jullie bankjes, muurtjes en afvalbakken. Gebruik ze
waarvoor ze bedoeld zijn.
De rokershoek is verdwenen. Roken op het plein of rondom school is niet toegestaan.
Als je in de pauzes toch rookt, zul jij je bij de dagelijkse leiding moeten melden. Ook zal
dit bij je ouders worden gemeld.
Let op: alcohol en drugs horen niet bij een school…..of nog beter: blijf er gewoon vanaf!
(hou je je niet aan deze regel, dan word je onmiddellijk geschorst)
Garderobe
In de garderobe is voor elke leerling een kluisje. Gebruik je kluisje voor de spullen die je
niet in de les nodig hebt, zoals: pet, helm, enzovoorts. Je jas mag in de garderobe blijven
hangen,…. jij niet! Tijdens de pauze zet je je tas in je kluisje of voor het lokaal waar je les
hebt.
Gang en hal
In een lokaal krijg je les, maar de andere ruimtes dan?
 Check meteen ‘het scherm’ als je de garderobe verlaat; misschien is er een
roosterwijziging.
 Ben je vroeg? Wacht dan in de kantine.
 Pas bij de eerste bel om 8.25 uur (en niet eerder!) ga je naar je lokaal.
 In de pauze mag je de hal voor de eerste klassen gebruiken als studieplek.
In alle andere gevallen geldt: heb je geen les? ….. ga naar de kantine of naar buiten.

De kantine
Eigenlijk is de kantine een hele vette plek: naast eten, drinken en kletsen, kun je er ook
poolen. Hou in de pauze de balie vrij door meteen met je eten of drinken een zitplek te
zoeken. Nog even dit: In de kantine kan het heel druk en rommelig zijn. Help je mee de
kantine schoon en gezellig te houden?
Kantine-facts
 Eten en drinken kun je gewoon met pinpas
betalen. Het is tot aan de herfstvakantie 2018
mogelijk om met cash te betalen, daarna enkel en
alleen nog pinnen.
In het lokaal

 er zijn nog snoep- en frisdrankautomaten.

Heb je les en wil je iets verplaatsen of een raam openen? Vraag het eerst even. Naast
deze (alweer simpele) regel gelden voor sommige lokalen speciale regels. Denk maar
eens aan de machines bij techniek of de toestellen bij lichamelijke opvoeding. Let goed
op wat de leerkracht hierover zegt, want zoals je weet: een ongelukje zit in een klein
hoekje!
Toilet
In de school zijn er op verschillende plekken toiletblokken. Je weet waar de toiletten
voor zijn, toch?
meiden: gebruik de bakken!

jongens: hou het netjes!

De mediatheek
Tegenover de garderobe is de mediatheek. Hier vind je boeken, computers, video’s en
andere materialen. Je kunt er opdrachten uitvoeren, de krant of een stripboek lezen,
boeken lenen en materialen kopen of lenen.
Let op: Voor het gebruik van de mediatheek heb je altijd je schoolpas nodig!
Zet boeken op de goede plek terug en maak geen lawaai. Eigenlijk net een echte
bibliotheek!

Bellen, lessen, roosters & boeken
‘de bel’
Op onze school gaan er ’s ochtends twee bellen:
Bel 1 8.25 uur – je gaat naar je lokaal
Bel 2 8.30 uur – de les begint (wacht wel vòòr het lokaal tot de leraar er is)
Stel je voor…. je komt te laat:
Dan ga je langs de conciërge om een briefje te halen.
Stel je voor…. je bent ziek:
Laat je ouders naar school bellen tussen 8.00 en 9.00. Dan weet je mentor dat je niet op
school komt.
Stel je voor…. je bent weer beter:
Kom naar school! Neem een briefje van je ouders mee. Daar moet op staan:
 Hoe lang je ziek bent geweest
 Wat er aan de hand was
 Een handtekening van je ouders
Pauze
We kennen op onze school per dag twee pauzes;
Kleine pauze:
[klas 1 en 2 09.30 – 09.45 uur] [klas 3 en 4 van 10.30 – 10.45 uur]
 Mogelijkheid 1:
je bent in de kantine
 Mogelijkheid 2:
je bent buiten op het plein
Let op! Je mag in de kleine pauze niet van het plein af
Grote pauze:
[klas 1 en 2: 11.45 – 12.15 uur] [klas 3 en 4: 12.45 – 13.15 uur]
 Mogelijkheid 1
je bent in de kantine
 Mogelijkheid 2
je bent buiten
 Extra mogelijkheid je bent rustig aan het studeren in hal 1 of hal 2

Roosterwijzigingen
Soms vallen er lessen uit (ze gaan niet door), worden ze verschoven naar een ander uur
of gaan ze naar een ander lokaal. Dit staat dan vermeld op de televisieschermen
waarvan er vijf in school hangen. Je kunt én moet ze in de gaten houden.
Roosterwijzigingen staan op bhsrooster.nl
Je kunt ook op SOM kijken, maar omdat daar door gekke technische sprongen wel eens
foutjes in sluipen, is bhsrooster.nl leidend.
Extra vrij
Extra vrij kun je krijgen als er een heel bijzondere reden voor is. Een formulier hiervoor
vraag je bij je mentor of download je van de site: www.bhs.frl/ouders/aanvragen-extraverlof/. Ingevuld en ondertekend door je ouders lever je het formulier weer in bij de
teamleider. Die zal de aanvraag beoordelen.
Boeken
Je schoolboeken leen je van school. Daarom willen we dat je ze stevig kaft. Een stevige
tas is aan te raden. Zo zorg je ervoor dat de geleende spullen netjes blijven en vermijd je
een boete.
Boek-draag-tip: hang je (rug-)tas niet te laag… ’t is slecht voor je rug en houding.

Van de BHS… voor jou!!
‘Cultuur?…. Ken dat ook in de frituur?’
Soms heb je wel school, maar geen les. Dat komt omdat we dan andere dingen doen:
culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een werkweek, een excursie, naar de
film of een toneelstuk..
Telefoneren
Je wilt bellen:
 ga naar het schoolplein of de kantine en gebruik je mobiel.
In noodgevallen mag je ook de conciërge vragen of je met zijn toestel mag bellen. Let
op: met je mobieltje bellen mag alleen op het schoolplein en in de kantine!

Hulp in school
Conciërge
De conciërge heeft z’n werkplek naast de garderobe. De conciërges zorgen voor de
lokalen en het plein. Zij beheren ook de sleutels van o.a. de kluisjes en hebben een
EHBO-diploma. Bij hen moet je je melden als je te laat bent (kijk bij ‘bellen, lessen,
roosters, boeken’).
Door jou… voor een ander: als je in school iets vindt dat niet van jou is, lever het dan in
bij de conciërge. Hij past erop totdat de ‘rechtmatige eigenaar’ zich meldt. Help dus mee,
misschien maak je een ander erg gelukkig!
Oeps! EHBO!
Heb je in of net buiten school een ongelukje, ga dan naar de conciërge. Zij hebben een
EHBO-diploma. Dat betekent dat zij je heel goed kunnen helpen met een wond of
blessure.
Schoolarts/schoolverpleegkundige
Ook is er voor de eersteklassers (en soms tweedeklassers) een schoolarts. Zij heet
Dr. D. Benedictus. Alle leerlingen komen in het eerste jaar bij haar langs.
Dat is privé!
Het kan gebeuren dat je met een probleem of vervelend gevoel zit waarover je niet met
medeleerlingen, docenten of je ouders wilt praten. Dan heb je iemand nodig die naar je
luistert en die je kunt vertrouwen. Zo iemand hebben we ook op school: een
vertrouwenspersoon. Hun namen zijn: mevrouw G. v.d. Heide en meneer D. van Gog
Klacht
Ben je het ergens niet mee eens of heb je een klacht, dan probeer je dat via je mentor
op te lossen. Vind je nog steeds dat het niet goed is, dan lees je in het leerlingenstatuut
(par.D, blz.9) wat je dan kunt doen.

Sociale media en internet op de BHS.
Sociale media kunnen helpen om de lessen leuker en beter te maken en om contact te
maken met vrienden. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals
pesten en het ongewild delen van foto’s en andere gegevens. Om de sociale media
positief te gebruiken in de school hebben we aantal afspraken gemaakt;









Het gebruik van een mobiele telefoon en of een ander device mag in de klas
worden gebruikt na toestemming van de docent.
Bellen, appen op je mobiele telefoon of andere device mag alleen in de kantine
en op het schoolplein.
We behandelen elkaar netjes en met respect en laten iedereen in zijn eigen
waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen en beschadigen we elkaar
niet.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/ zij plaatst op de sociale media.
Het doorsturen en herplaatsten van berichten/ foto’s zonder toestemming is
niet toegestaan volgens de wet. Gebeurt dit wel, dan geven we altijd het advies
om aangifte te doen bij de politie.
Bij het gebruik van internet houden we rekening met de goede naam van de BHS
en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten en conciërges.
We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan en we
spreken elkaar daarop aan. Lukt dit niet dan vragen we hulp aan onze mentoren.

Slotwoord
Wat denk je? Kun je het allemaal in één keer onthouden? Dat hoeft ook niet. Pak dit
boekje er op een ander moment nog maar eens bij. Natuurlijk kun je altijd je mentor
nog vragen. Heel veel succes op onze school: de Burgemeester Harmsma School!

