Schoolregels Staring College
We houden ons aan het Gedragsprotocol, het Protocol Genotmiddelen en de regels omtrent het
gebruik van email en internet. In aanvulling op het gedragsprotocol gelden de volgende
schoolregels.
Algemeen
1.

Het gebruik van geluid- en/of beeldregistratieapparatuur en mobiele telefoons is tijdens
de lessen verboden, tenzij de docent daarvoor opdracht/toestemming geeft.

2.

Bij het maken van beeld- en/of geluidsopnames van personen en/of publicatie daarvan
op Internet of in ieder ander medium dient de grootste zorgvuldigheid in acht te
worden genomen. Het is alleen toegestaan indien betrokkenen hier naar redelijke
verwachting geen nadelige gevolgen van ondervinden.

3.

Petten, mutsen, e.d. horen uit hoofde van respect en algemeen fatsoen niet in de klas
thuis. Ook jassen blijven buiten het klaslokaal.

4.

Tijdens de les eet of drink je niet.

5.

Het gebruik van kauwgom is in het schoolgebouw verboden.

6.

In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt.

7.

Op school praten we onderling Nederlands.

Gebouw en eigendommen
8.

Monitoren en publicatieborden zijn bedoeld voor roosterwijzingen en andere belangrijke
zaken. Als je zelf iets wilt publiceren, overleg dan eerst met de conciërge.

9.

Fietsen en brommers zet je op slot op de daarvoor bestemde plaats. De school draagt
geen verantwoordelijkheid bij diefstal of beschadiging.

10.

Zonder toestemming of noodzaak bevind je je niet in dienstruimtes, gangen, trappen,
garderobes en bergingen, dat geldt ook in de pauzes.

11.

De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van
bezittingen of eigendommen van personen, die zich in de schoolgebouwen of op de
schoolterreinen bevinden. Berg daarom je spullen op in je kluisje.

12.

Schade toegebracht aan de gebouwen of bezittingen van het Staring College, of aan
eigendommen van docenten, overig personeel of leerlingen van de school, wordt
verhaald op degene die de schade veroorzaakt heeft.

13.

Afval gooi je in de afvalbakken, binnen en buiten het gebouw.

14.

Eens in de zoveel tijd heb je volgens rooster corvee.
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Huiswerk en toetsen
15.

Afspraken over de leerstof, zoals genoteerd in klassenboek, studeerwijzer,
studieplanner etc. moeten worden nagekomen.

16.

Als je als gevolg van ziekte of andere omstandigheden een toets niet hebt kunnen
voorbereiden of het huiswerk niet hebt kunnen leren/maken meld je dit voor aanvang
van de toets aan de docent. Een gemaakte toets telt altijd mee.

Te laat komen, ziekte
17.

Als je te laat bent, meld je je eerst bij de receptie/conciërge. Je krijgt dan een briefje,
waarmee je toegang hebt tot de les.

18.

Als je ziek bent, bellen je ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk de locatie waar je les
hebt. Als een leerling zichzelf telefonisch ziek meldt, dient hij/zij bij terugkomst een
briefje van ouders/verzorgers mee te brengen.

Verlof aanvragen
19.

Afspraken met de orthodontist, tandarts, arts of met het ziekenhuis maak je in principe
buiten lestijd.

20.

Heeft je verlofaanvraag een trieste aanleiding, zoals een begrafenis, dan volstaat een
telefoontje of briefje van je ouders naar de afdelingsleider.

21.

Voor het aanvragen van verlof wegens andere omstandigheden dien je een
verlofaanvraagformulier te halen bij de administratie. De verlofregeling staat op de
achterzijde van het verlofaanvraagformulier afgedrukt.

Spijbelen, uit de les gestuurd, schorsing
22.

Gespijbelde lessen worden dubbel ingehaald, in principe op de vrijdagmiddag.

23.

Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je direct bij de receptie/conciërge. Hij/zij
geeft je een formulier om in te vullen. Aan het einde van het lesuur bespreek je het
door jou ingevulde formulier met de betreffende docent, die indien hij/zij dat nodig
vindt, maatregelen zal treffen. Deze maatregel wordt gemeld bij de afdelingsleider.

24.

Als je de Schoolregels in ernstige mate overtreden hebt en de gebruikelijke correctie
niet werkt, kun je in het Stappenplan worden geplaatst. Dit kan leiden tot schorsing en
uiteindelijk tot verwijdering van school. Van schorsing langer dan een dag wordt
melding gemaakt bij de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar.

onderwerp
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kenmerk
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