Locatieregels locatie H
1. Als je te laat bent, meld je jezelf eerst bij de conciërge voordat je naar het lokaal gaat.
Procedure voor TE LAAT KOMEN binnen 1 schooljaar
1e keer

Waarschuwing door de conciërge.

e

2 keer

Waarschuwing door de conciërge.

3e keer

Volgende dag een kwartier voor aanvang van de les melden bij conciërge.

4e keer

Volgende dag een kwartier voor aanvang van de les melden bij de conciërge. Ouders of verzorgers
krijgen een brief van de afdelingsleider. De mentor gaat in gesprek met de leerling.

5e keer

Corvee (twee lesuren) melden bij de conciërge en deze informeert de mentor, die vervolgens de
leerling aanspreekt.

6e keer

Corvee (2 lesuren) melden bij de conciërge en deze verwijst de leerling naar de heer Ten
Thije/Megelink, deze laat de mentor telefonisch contact met ouders of verzorgers opnemen.

7e keer

Corvee (2 lesuren) melden bij de conciërge en deze verwijst de leerling naar de heer Ten
Thije/Megelink, die vervolgens de leerling aanspreekt.

8e keer

Corvee (4 lesuren) melden bij de conciërge en deze verwijst de leerling naar de heer Ten
Thije/Megelink, deze heeft een gesprek met de leerling en belt diens ouders of verzorgers.

9e keer

Corvee (6 lesuren) melden bij de conciërge en deze verwijst de leerling naar de heer Ten
Thije/Megelink, die vervolgens de leerling aanspreekt.

10e keer

Plaatsing in stappenplan, brief naar ouders of verzorgers en melding bij de leerplichtambtenaar door
de afdelingsleider. Gesprek met ouders of verzorgers en leerling op school.

2.

Ziekmelding
A.
Ziek zijn op school
Afmelden bij de conciërge; deze geeft briefje mee voor ouders/verzorgers dat ondertekend
terugkomt bij de conciërge (bij twijfelgevallen stuurt conciërge de leerling door naar de heer
Ten Thije/Megelink). Het inleveren wordt gecontroleerd door de conciërge.
B.
Ziek thuis: afmelden door ouders/verzorgers
Als een leerling ziek is, bellen alleen de ouders/verzorgers ’s morgens rond 8 uur de
locatie (telefoon 0545-271413). Een ziekmelding door de leerling zelf wordt als
ongeoorloofde afwezigheid gezien.

3.

Pauzes en lesvrije momenten
Tijdens de pauzes of lesvrije momenten ben je in de aula, in de hal beneden of op het
binnenplein.

4. Gebruik mobiele telefoons etc.






Het gebruiken en/of zichtbaar dragen van geluid- en/of beeldregistratieapparatuur en mobiele
telefoons is tijdens de lessen verboden, tenzij de docent daarvoor opdracht/ toestemming
geeft. Bij het niet nakomen van deze regel heeft de docent het recht om het mobieltje in te
nemen en af te geven bij de afdelingsleider.
Tijdens toetsweken zijn mobieltjes in de toetsruimtes verboden.
Tijdens toetsweken zijn ook smartwatches in de toetsruimtes verboden.
Gedurende de les mag een smartwatch alleen als horloge gebruikt worden. Bij het niet
nakomen van deze regel zijn de consequenties t.a.v. smartwatches dezelfde als bij mobieltjes.
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Procedure voor ongeoorloofd gebruik van mobiele digitale apparatuur binnen 1
schooljaar
1e keer

2e keer

3e
en elke
volgende
keer
5.

Bij een eerste overtreding wordt het mobieltje ingenomen en die dag bewaard door de
afdelingsleider. Het mobieltje mag na het achtste uur opgehaald worden bij de
afdelingsleider of bij één van de conciërges; ongeacht hoe laat de leerling uit is.
Indien de leerling om redenen van veiligheid eerder dan na het achtste uur het mobieltje
wil ophalen om met andere leerlingen samen naar huis te kunnen gaan, dan levert hij het
mobieltje de daaropvolgende schooldag voor de lesuren die de leerling op die dag heeft, in.
Bij de tweede keer dient de leerling het mobieltje gedurende de drie schooldagen die
daarop volgen, in te leveren bij de afdelingsleider of conciërge. Dit geldt uitsluitend voor
de lesuren die de leerling op die dagen heeft.
De leerling dient het mobieltje gedurende de vijf schooldagen die daarop volgen, in te
leveren bij de afdelingsleider of conciërge. Dit geldt uitsluitend voor de lesuren die de
leerling op die dagen heeft

Roken:
Het is niet toegestaan in de school en op het schoolterrein te roken.
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