Huisregels Maaswaal College
Iedereen
 We houden ons aan de huisregels en spreken elkaar erop aan indien nodig.
 We dragen allemaal een steentje bij aan een open sfeer en een vriendelijke, goede omgang
met elkaar.
 We respecteren elkaars mening en die van anderen.
 We onthouden ons van discriminerend, racistisch, intimiderend, of beledigend gedrag.
 We hebben respect voor elkaars spullen en het gebouw.
 We gedragen ons in overeenstemming met de wet op de privacy (AVG).
 We houden ons aan de gedragscode sociale media van de school.
 We houden ons gebouw en de omgeving schoon. Afval en kauwgom deponeren we altijd in
de prullenbak.
Leerlingen
 Ik ben beschikbaar voor school(activiteiten) van 8.30 tot 16.30 uur.
 Ik kom op tijd en ben nooit zonder toestemming afwezig.
 Als ik te laat kom, haal ik een briefje bij de receptie voordat ik naar de les ga.
 Ik houd mij aan gemaakte afspraken.
 Ik berg mijn jas en/of pet na binnenkomst op in mijn kluisje.
 Ik ben gepast gekleed.
 Ik doe mijn telefoon aan het begin van de les in de telefoonzak, kluisje of laat de telefoon thuis
en maak zonder toestemming geen gebruik van mobiele telefoons in de les.
 Ik rook niet in de school of op het schoolterrein.
 Ik gebruik geen alcohol of drugs tijdens schooltijd of schoolactiviteiten en heb ze niet in bezit
gedurende schooltijden.
 Ik eet en drink alleen in de aula of op het schoolplein, met uitzondering van water.
 Ik blijf tijdens pauzes in de school of op het schoolterrein als ik in leerjaar 1 of 2 zit.
 Ik plaats mijn fiets in de juiste stalling.
Bezoekers
 We vragen u zich te houden aan de huisregels hierboven.
 Iedere bezoeker die geen leerling is van de locatie of medewerker van het Maaswaal College
wordt verzocht zich bij het binnenkomen van het gebouw eerst bij de receptie te melden.
 Iedere bezoeker kan gevraagd worden zich te legitimeren.
 Gelieve altijd de aanwijzingen van de medewerkers van school op te volgen.
 De school heeft het recht bezoekers de toegang tot school te weigeren en/of bezoekers te
sommeren het schoolgebouw en -terrein te verlaten.
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