Huisregels locatie Veenseweg
De huisregels
1. Zorg voor een prettig leefklimaat met respect voor iedereen.
2. Zorg voor een goede werksfeer.
3. Wees zuinig op het gebouw en alle aanwezige materialen.
4. Zorg voor een schoon milieu.
Algemeen
 Leerlingen moeten van 8.30 uur tot 16.30 uur beschikbaar zijn voor activiteiten op school.
 Ga respectvol met elkaar om en met elkaars spullen.
 Gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen is alleen toegestaan als de docent toestemming
heeft gegeven. Bij het overtreden van deze regel, kan je telefoon worden ingenomen.
 Als het echt dringend noodzakelijk is dat je een docent te spreken krijgt, mag je bij de
personeelskamer komen.
 Leerlingen die vanwege een medische reden geen trap kunnen lopen, mogen gebruik maken van
de lift.
 Het terrein van de school is alleen toegankelijk voor eigen leerlingen.
 Eten en drinken is alleen toegestaan op de plekken waar gepauzeerd mag worden.
Je afval gooi je uiteraard in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 Kauwgom eten is in het gebouw verboden. KAUWGOM KAUWEN IS KAUWGOM KRABBEN.
 Tijdens lestijden zijn alle geluidsdragers, zoals mp3-spelers, uit en in je tas of in je kluisje.
 Jassen en petten horen in je kluisje of aan de kapstok.
 Je mag alleen een lokaal naar binnen als de docent aanwezig is of als hij / zij nadrukkelijk
toestemming hiervoor heeft gegeven.
 Op het schoolplein wordt niet gerookt. Ook andere genotsmiddelen zijn niet toegestaan.
Pauzes en tussenuren
 Tijdens pauzes en ’s ochtends voor de eerste bel, zijn alleen de aula en het schoolplein
toegankelijk voor leerlingen.
 De leerlingen van de eerste en tweede klassen moeten tijdens pauzes en tussenuren op het
terrein van de school verblijven. Leerlingen die wel van het schoolplein af mogen, zorgen ervoor
dat de omgeving van de school netjes blijft. Ook zorgen zij ervoor dat de buurt geen overlast van
hen ondervindt.
 Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in de mediatheek of in de grote aula.
Fietsenstalling
 Je moet je fiets plaatsen in de fietsenstalling, tenzij anders aangegeven.
 Je mag alleen in de fietsenstalling komen om je fiets te stallen of op te halen.
 De fietsenstalling is alleen bereikbaar via de hoofdingang.

