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Orde en netheid 

● Iedereen is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken: schoolleiding, 
docenten, personeel en leerlingen. 

● Daarom zorgt iedereen er voor op tijd te zijn in de les en bij andere afspraken. 
● Rennen en stoeien in de gebouwen is niet toegestaan. 
● Tijdens de lessen mag niet gegeten (ook geen kauwgom) of gedronken worden. Ook 

apparatuur, die de les kan verstoren (mp3-speler, mobieltje e.d.) mag niet in de les 
worden gebruikt. 

● In de lessen is het dragen van jassen en petten verboden. Deze dienen in de 
locker bewaard te worden. 

● Aan het begin van de les worden de nodige spullen onmiddellijk klaargelegd; het 
schriftelijk werk wordt goed verzorgd en de (eigen) werkboeken en schriften 
worden netjes gehouden. 

● Gymnastiekkleding wordt in een apart tasje in de locker gelegd en moet aan het 
eind van de dag meegenomen worden naar huis. 

● In het schoolgebouw en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.  
● Om de schoolgebouwen binnen schoon en fris te houden, verwachten we dat iedereen 

hieraan meewerkt. Er staan binnen en buiten prullen-en vuilnisbakken. 
● Het verdient aanbeveling het brood voor de lunch niet in plastic zakjes maar 

in trommeltjes mee te nemen. 
 

Lesverzuim 
Verlof om lessen te verzuimen moet van tevoren schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) 

worden aangevraagd bij de betreffende teamleider. 
Buiten de door de school aangegeven vakantietijden is het niet toegestaan extra 
vakantie op te nemen. Indien ouder(s)/verzorger(s) menen een uitzonderlijke reden te hebben 

om extra vrij te vragen, moeten zij zich zo vroeg mogelijk wenden tot de betreffende 
teamleider. (zie ook: Verlof) 

 

Ziekte 
Bij ziekte dient absentie vóór 08.45 uur telefonisch gemeld te worden bij de 

conciërge/administratie van de locatie. Een leerling(e) die gedurende de schooltijd ziek wordt, 
is verplicht zich af te melden bij de conciërge alvorens naar huis te gaan. Bij terugkeer op 
school moet de leerling(e) een schriftelijk bericht van de ouder(s)/verzorger(s) omtrent duur 
en reden van de afwezigheid bij de conciërge inleveren. 

 
De zieke leerling krijgt zo mogelijk het huiswerk van die dag door één van de klasgenootjes 

thuis bezorgd. Mocht dit laatste niet gebeurd zijn, dan kan contact worden opgenomen met de 
mentor. Probeert u afspraken met de dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
te maken. 

 
Vrijstelling van gymnastieklessen 
Vrijstelling van onderwijs in lichamelijke opvoeding kan slechts gegeven worden op 

doktersattest. Indien een leerling incidenteel niet aan de l.o.-les kan deelnemen dient dit 
schriftelijk aan de gymnastiekdocent te worden meegedeeld. De leerling blijft in dit geval 
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onder toezicht van de gymnastiekdocent, tenzij door de docent anders is bepaald. Voor 

vrijstelling van langere duur wendt de leerling zich tot de betreffende teamleider. 
 

Telaatkomers 
De telaatkomers melden zich bij de conciërge, waar zij een briefje halen, op vertoon waarvan zij 

in de les mogen worden toegelaten. Iedere leerling(e) die zonder geldige reden te laat in de les 
komt, dient zich de volgende dag om 08.00 uur bij de conciërge te melden. Hij/zij krijgt dan 
een opdracht. 

 
Afwezigheid van docenten 
Indien na de aanvang van de les nog geen docent(e) aanwezig is, blijven de leerlingen bij het 

lokaal; één leerling uit de klas meldt zich voor nadere informatie bij de conciërge of bij de 
roostermaker in kamer 2.12. Dit geldt ook voor bovenbouwleerlingen. Het is de leerlingen 
nooit toegestaan zonder instructie van de schoolleiding bij het leslokaal weg te gaan. 

 
Verwijdering uit de les 
Een docent kan in zeer ernstige situaties een leerling uit de les verwijderen. Deze leerling moet 

zich dan onmiddellijk bij de conciërge melden, of – als deze afwezig is – bij de administratie. 
Hij/zij ontvangt een gele kaart, waarop moet worden geschreven wat de reden is van de 
lesverwijdering. Hij/ zij krijgt voor de rest van het lesuur een taak opgelegd. Na afloop van 
het lesuur moet de leerling zich met de gele kaart in elk geval melden bij de betreffende 
docent. 

Leerlingen, die te vaak uit de les verwijderd worden, kunnen door de schoolleiding worden 
geschorst. 

 
Extra verlof 
Extra verlof van school dient altijd ruim van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij 

de betreffende teamleider d.m.v. een formulier dat te downloaden is van de website. Een 
verzoek om van de vastgestelde vakantiedagen te mogen afwijken kan alleen worden 
ingewilligd indien aangetoond kan worden: 
• dat door de seizoensgevoeligheid van het bedrijf een zomervakantie onmogelijk is; 
• het vakantieschema van het bedrijf verlof buiten de schoolvakantie noodzakelijk 
maakt. hiervoor is een op naam gestelde werkgeversverklaring nodig; 

In alle andere gevallen beslist de schoolleiding met uiterste terughoudendheid. Wanneer 
zonder toestemming van de schoolleiding de vakantie wordt uitgebreid, moet aangifte bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente gedaan worden. Zie Verlof aanvragen. 

 

Wangedrag 
Leerlingen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan wangedrag of nalatigheid in 
hun schoolplichten of die nadelige invloed uitoefenen op hun medeleerlingen, kunnen tijdelijk 

door de schoolleiding de toegang tot bepaalde lessen worden ontzegd. Van deze schorsing 
geeft de schoolleiding kennis aan de ouder(s)/verzorger(s). In ernstige gevallen kan een 
leerling voorgoed worden verwijderd. 

Over alle overige zaken, die niet vallen onder hiervoor genoemde regels, beslist de 
schoolleiding. 

 
Aansprakelijkheid 
Het komt voor dat leerlingen elkaars spullen, kleding en fietsen niet ontzien. Ook hier geldt: 

voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom aan te raden geen waardevolle spullen in 
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jaszakken te laten zitten. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermiste en 
vernielde goederen van leerlingen. Wel wordt er geprobeerd zoveel mogelijk toezicht te 
houden. 

 
Het geven van onderwijs 
De docenten zorgen ervoor dat zij de leerstof goed en duidelijk uitleggen en 

dat ze de leerstof redelijk over de lessen verdelen. De docenten maken aan het 
begin van elke periode de planning van de leerstof en de toetsing bekend. Zij zorgen er ook 

voor dat het huiswerk dat zij opgeven redelijk over de week verdeeld is. Als het huiswerk om 
een bepaalde reden niet gemaakt is, moet dit voor aanvang van de les bij de docent gemeld 
worden. De docent kan dan al of niet straf geven. Docenten helpen en begeleiden de 
leerlingen als er problemen met de leerstof zijn, bij het kiezen van een vakrichting of 
vakkenpakket en bij persoonlijke problemen. Als er klachten zijn over docenten, kan de 
leerling daarvoor terecht bij de schoolleiding. 

 
Het volgen van onderwijs 
Leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen zoals die op het rooster vermeld staan. De 

lessen dienen rustig en ordelijk te verlopen. Leerlingen die zich daar niet aan houden kunnen 
door de docent uit de les verwijderd worden. 

 
Proefwerken en overhoringen 
Een docent mag zonder aankondiging vooraf een overhoring geven over het opgegeven 

huiswerk, dat de lesstof van één of enkele lessen omvat. Dit noemen we een 
huiswerkoverhoring (HO). Een schriftelijke overhoring over een aantal lessen (SO) moet 
minimaal twee schooldagen van tevoren worden opgegeven. 

 
Een proefwerk moet minstens één week van tevoren door de docent worden opgegeven 
en mag alleen gaan over de leerstof die 2 dagen van tevoren is afgerond. De docent deelt van te 

voren ook mee hoe zwaar het proefwerk of de toets (HO of SO) meetelt voor het rapport. 
Er mogen niet meer dan twee proefwerken of 2 overhoringen of 1 proefwerk en 1 

overhoring op één dag plaatsvinden en niet meer dan vijf proefwerken in de week 
(de schoolexamenweek en proefwerkweken uitgezonderd). Het maximaal aantal 
toetsen dat een leerling in één schoolweek kan krijgen is 8. 

De docenten kijken de proefwerken bij voorkeur binnen één week na en uiterlijk 
binnen twee weken en bespreken deze proefwerken als ze teruggegeven worden. 

 
Pauzes en vrije uren 
Tijdens de pauze is het de leerlingen toegestaan zich te bevinden in het hoofdgebouw en 

buiten. Aangeraden wordt om – als het enigszins kan – de pauzes 
buiten door te brengen. Als een leerling geen les heeft en het is geen pauze, 

heeft deze leerling een werkuur. Werkuren moeten in de mediatheek 
(bovenbouw) worden doorgebracht. Hier moet het stil zijn.  

 
Tijdens de lessen mogen de leerlingen zich niet in de gangen bevinden tenzij 

met toestemming van een docent. De leerlingen mogen zich niet ophouden 
in de lockerruimtes. Deze worden alleen gebruikt voor het weghangen en ophalen 

van de kleding en spullen. 
 

Fietsenstalling 
Leerlingen mogen zich niet ophouden in de fietsenstalling en fietsenkelder. Zij mogen er alleen 
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komen om hun fiets/brommer weg te zetten of op te halen. Fietsen en brommers mogen alleen 
in de stalling geplaatst worden. Brommers worden geplaatst op het plein bij de ingang van het 
terrein. Het is belangrijk de fietsen en brommers op slot te zetten. De school is niet 
aansprakelijk voor vernieling of vermissing van fietsen en brommers. 

 
Verlaten van het schoolterrein 
Leerlingen mogen onder schooltijd het schoolterrein niet verlaten. Als zonder toestemming 

onder schooltijd het schoolterrein wordt verlaten, kan de school in geval van ongelukken etc. 
niet aansprakelijk gesteld worden. Alleen voor lessen Lichamelijke Opvoeding die buiten het 
eigen schoolterrein gegeven worden, mogen leerlingen het terrein verlaten. Fietsen van en 
naar deze lessen dient tijdens de pauzes te gebeuren en niet onder lestijd. De terreinen van het 
Congrescentrum, het bowlingcentrum en het Leeuwenhorstbos zijn voor de leerlingen 
verboden gebied! 

 
Veiligheidseisen 
Leerlingen die werken met machines en gereedschappen moeten zich houden aan de 

veiligheidseisen die daarop van toepassing zijn. Wanneer dat nodig is, zullen persoonlijke 
beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsbril, gehoorbeschermers en 

laboratoriumjas) moeten worden gedragen. De docent kan leerlingen verwijderen die zich hier 
niet aan houden. 

 
Lockers 
Er is voor iedere leerling een locker, waarin privé-eigendommen kunnen worden 

bewaard. Zo nodig is de schoolleiding gerechtigd de inhoud van een locker te 
controleren. 

 
Schade 
Schade, opzettelijk door leerlingen aangericht aan gebouwen, terreinen of inventaris moet aan 

de administratie/conciërge worden gemeld. Deze schade dient te worden vergoed. De school 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermiste of beschadigde persoonlijke eigendommen. 

 
Nooduitgangen 
Misbruik van nooduitgangen is niet toegestaan. 

 
Alcohol 
In de schoolgebouwen en op het terrein mogen leerlingen geen alcohol bij zich 

hebben, uitdelen, drinken of onder invloed van alcohol zijn.  
 

Drugs 
In de schoolgebouwen en op het terrein mag niemand (verboden) drugs bij zich 
hebben, uitdelen, gebruiken of onder invloed van die drugs zijn. Ook hasj en weed horen tot 

de verboden drugs! Als het gaat om een misdrijf wordt de politie ingelicht. 
 

Gokken 
Het is het niet toegestaan zonder toestemming van de directie op welke manier dan ook te 

spelen om geld. 
 

Vuurwerk en wapens 
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De school moet zorgen dat iedereen er zich veilig voelt. Het is leerlingen dan ook ten 

strengste verboden vuurwerk of wat voor wapens ook (bv. mes, laserpen) bij zich te dragen. 
Bij overtreding van deze regel neemt de schoolleiding passende maatregelen. Het in beslag 
genomen wapen/vuurwerk zal worden overgedragen aan de politie. 

 
Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons dienen tijdens de les of andere onderwijsactiviteiten tentamens, studie- 

uren, examens, toetsen etc.) uitgeschakeld te zijn. Bij overtreding moet de telefoon worden 
ingeleverd. De mobiele telefoon kan de volgende dag, na het laatste lesuur van de leerling, 
bij de conciërge worden opgehaald.  

 
Gedragsregels computergebruik 

● De bestaande wetgeving i.v.m. computergebruik (illegaal verspreiden van software 
en andere digitale bestanden, cracken, verspreiden van virussen, enz.) is ook van 
kracht op onze school. 

● Gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen 
niet aan anderen worden doorgegeven. Dubbel inloggen is niet toegestaan. 

● Het ontvangen en versturen van e-mail is toegestaan onder de eigen inlogcode. Er 
mogen echter geen grote bestanden en/of applicaties worden gedownload, 
gekopieerd of worden verzonden/verstuurd. 

● Vertrouwelijke gegevens mogen niet zonder toestemming buiten de school 
worden verstuurd, bekendgemaakt of gepubliceerd. 

● Leerlingen mogen alleen eigen bestanden opslaan in de hiervoor aangegeven          
folders (Mijn Documenten en eventuele speciale groepsmappen). Deze persoonlijke         
folders dienen zelf schoon gehouden te worden. 

● Indien gebruik wordt gemaakt van externe media (bijvoorbeeld USB-stick), is de 
leerling zelf verantwoordelijk voor het virusvrij houden van de gebruikte 
computer. 

● Het is toegestaan het e-mail- en internetsysteem voor korte tijd voor persoonlijk 
verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en/of 
voor anderen de goede werking van het netwerk verstoort. Het is hierbij verboden 
bewust obscene of lasterlijke informatie te verzenden of te ontvangen, discutabele 
sites te bezoeken en bijbehorend materiaal te downloaden of te verspreiden (te denken 
valt aan pornosites, sites met geweld). 

● Het is niet toegestaan spelletjes/programma's te downloaden of uit te voeren, te 
winkelen, te gokken, deel te nemen aan kansspelen, chat-/ babbelboxen te bezoeken, 
of op een andere manier gebruik te maken van chatkanalen of nieuwsgroepen.  

● Leerlingen dienen de computer/Chromebook waarop zij gewerkt hebben – of die zij 
tijdelijk verlaten – te vergrendelen of af te sluiten. Dit om te voorkomen dat anderen 
onder hun inlogcode op het netwerk kunnen werken. 

● Computers/Chromebooks dienen in dezelfde situatie achter te worden gelaten als 
waarin zij worden aangetroffen. Dit houdt ook in dat er geen bestanden op de lokale 
harde schijf mogen worden aangepast of toegevoegd. Daarbij is het niet toegestaan te 
eten en/of te drinken nabij computers. Indien beschadigingen worden geconstateerd, 
dienen deze gemeld te worden bij de docent, de directie of de afdeling systeembeheer. 

● De privacy van email-correspondentie wordt niet gegarandeerd. Officiële berichten 
van gevoelige of vertrouwelijke aard dienen gecodeerd te worden verzonden. In 
uitzonderlijke gevallen kan door de directie aan de systeembeheerder inzicht worden 
gevraagd in het computergebruik van leerlingen en medewerkers. Hiernaast 
genoemde gedragsregels zijn een samenvatting van het protocol Gebruik 
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Computernetwerk, E- mail en Internet. 
 

Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar dit protocol dat gevonden kan worden in 
het startmenu op elke PC. Indien gebruikers in strijd handelen met bovengenoemde regels, het 
schoolbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet en e- 
mail, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden 
getroffen, zoals vermeld in bovenstaand protocol. 

 
Straffen 
Leerlingen die zich niet houden aan de regels of aanwijzingen kunnen daarvoor gestraft 

worden. Ieder personeelslid van Leeuwenhorst is bevoegd een straf op te leggen. De zwaarte 
van die straf moet redelijk overeenkomen met het gepleegde vergrijp. 


