Huisregels Oosterweg

Wanneer je met veel mensen in een gebouw leeft, heb je afspraken nodig. Je hebt ook de leeftijd om
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag. In samenwerking met leerlingen en personeel hebben we
samen een aantal huisregels afgesproken. Samen zorgen we voor een prettig en veilig leef- en werkklimaat.
Telefoon en “oortjes”
Je telefoon en oortjes zijn opgeborgen als je een lokaal of een les binnengaat. Pas wanneer een docent
aangeeft dat ze gebruikt kunnen worden, komen ze tevoorschijn. Op andere plekken kun je gewoon je telefoon
gebruiken of naar muziek luisteren.
Bij (het maken en bespreken van) toetsen en overhoringen is je telefoon uitgeschakeld en opgeborgen in je tas.
De tassen liggen voor in de klas.
Roken
Leerlingen roken niet op school of het schoolplein.
Rommel
Iedereen helpt actief mee met het schoonhouden en schoonmaken van de school. Leerlingen gooien natuurlijk
zelf hun spullen weg.
Kauwgom, eten en drinken
De aula is de plek om te eten en te drinken. Tijdens de les in het lokaal of op het leerplein heb je geen
kauwgom, eten of drinken.
Schoolplein
De leerlingen van de bovenbouw mogen het schoolplein verlaten tijdens de pauze en/of een tussenuur. Daarbij
hoort ook de verantwoordelijkheid om je buiten school netjes te gedragen en om op tijd terug te zijn.
Schoolbel en gangen:
1e Bel om 08:20 uur:
2e Bel om 08:30 uur:

Leerlingen mogen naar de kluisjes.
Iedereen is in het lokaal en start de les.

Bij de start van de pauze gaat iedereen direct naar de aula of naar buiten om de rust in de overige lessen niet te
verstoren (gescheiden pauzes).
Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn halen een te laat-briefje. Wanneer je een geldige reden hebt, krijg je wel een briefje
maar dan hoef je je niet te melden.
1e keer: Een half uur voor aanvang van de eerste les melden. Leerlingen uit het buitengebied kunnen in overleg
zich ook ’s middags melden i.v.m. fietsen door het donker in de herfst-/wintermaanden.
5e keer: Te laat-contract.
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