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1. Je gaat respectvol met elkaar om.
Leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers gedragen zich respectvol naar elkaar. Daarom houd je rekening met elkaar en
elkaars eigendommen. Je respecteert elkaars privacy als het gaat om gebruik van media en portretteert een ander niet zonder
toestemming van diegene.

2. Je bent op tijd in de les.
Kom je te laat, dan haal je een te- laat briefje bij de conciërge.

3. Als je ziek bent, dan geven je ouders dit voor 8.30 uur door aan school door te bellen naar school.
Op de dag dat je weer beter bent, lever je een briefje met datum en handtekening bij jouw mentor in.

4. Je hebt je spullen bij je.
Je hebt de juiste spullen per vak bij je en je Chromebook is opgeladen. ’s Avonds je tas inpakken is een aanrader.

5. Je bent op de hoogte van roosterwijzigingen.
Actuele roosterwijzigingen plaatst de school op SOM. Het is raadzaam om daar iedere dag even op te kijken.

6. Je zet je fiets in de fietsenstalling op de juiste plek.
Fietsen buiten de stalling zorgen voor overlast en hinderen verkeer naar het sportveld. Deze worden dan ook verwijderd door de
conciërge.

7. Je rookt niet op school en het schoolterrein.
Wij zijn een rookvrije school. Medewerkers en leerlingen mogen niet roken op school en ons schoolterrein.

8. Je gebruikt geen alcohol en/ of drugs op school en hebt het niet bij je in en rondom school.
Op het in bezit hebben of het gebruik van alcohol en/of drugs volgt onmiddellijke schorsing.

9. Je draagt geen jas of pet in school.
We zien je graag. Capuchons zijn af. Jassen, petten, etc. blijven achter in de garderobe en/of berg je op in je eigen kluisje.

10. Je eet en drinkt uitsluitend in de kantine of op het schoolplein.
Je mag water drinken in de klas, maar uitsluitend met toestemming van de docent. In het kader van de gezonde school is het in
de kantine niet toegestaan om grootverpakkingen met eten en/of drinken op te eten en/of te drinken.

11. Je houdt de school en het schoolterrein rondom school schoon.
Zowel in school als in de omgeving willen wij graag model staan voor een schone wereld. We zijn zuinig op de omgeving. Ruim
dus na gebruik het lokaal op en gooi je afval zowel binnen als buiten in de afvalbak. Alle leerlingen helpen hieraan mee door een
aantal keren per jaar corveedienst te draaien in en om school.

12. Je zorgt voor goed gekafte schoolboeken en een stevige schooltas.
Je leent je schoolboeken van school. Daarom lever je aan het eind van het schooljaar je boeken weer in. Voorkom schade aan de
boeken en voorkom boetes!

13. Je houdt je telefoon thuis of in de kluis en draagt geen ‘oortjes’.
Je bent bereikbaar in de les. Daarom houd je je telefoon thuis of in de kluis en draag je alleen oortjes in de les als je docent je
daar toestemming voor geeft. In de kantine en op het schoolplein mag je je mobiele telefoon en/of oortjes wel gebruiken.

