
 
 

 

REGELS IN ONZE SCHOOL 

 

Je bent op school om te leren en jezelf te ontwikkelen 

 al je elektronische apparaten zijn daarom uitgeschakeld en niet zichtbaar; dus in 
je kluis of thuis 

 je bent op tijd in alle lessen en hebt de juiste spullen bij je 

 eten of drinken (geen energydrank) doe je alleen in de kantine, de gang binnen 
bij lokaal 5 en 6 of buiten. 

 Leerlingen uit klas 1 en 2 blijven in de pauze op het schoolplein. Vanaf klas 3 is 
het mogelijk om in de grote pauze van het plein af te gaan. 

Je toont respect voor anderen 

 je kleedt je gepast en draagt ook geen pet (of andere hoofdbedekking) in de 
school 

 je hangt je jas aan de kapstok of legt die in de kluis 

Je werkt mee aan een veilige school 

 je loopt met de (brom-)fiets aan de hand over het schoolplein 

 roken is heel ongezond voor jezelf en voor anderen; in onze school en op het 
hele schoolterrein roken we daarom niet  (ook niet bij het hek in de straat) 

Je zorgt voor een schone school(-omgeving) 

 afval gooi je in de prullenbakken 
 

Deze spullen heb je in de lessen bij je: 

Bij alle lessen: 

*     agenda 

*     een  stevige 23 ringmap  

* schoolboeken die bij die les horen (krijg je van 

school) 

* 2 pennen 

* USB Stick  

* potlood 

* kleurpotloden of viltstiften 

* puntenslijper 

* lijmstift en schaar 

* gum 

* liniaal 

* etui 

* gelinieerd papier 23 rings 

* zakrekenmachine 

* oordopjes  (voor gebruik bij de computer, geen 

bluetooth ) 

Bij de gymlessen:  

* sportschoenen (géén zwarte zolen) 

* sportbroek en -shirt 

 

Bij de praktijklessen: 

* stofjas of overall (100% katoen i.v.m. 

brandveiligheid) 

* lange broek 

* bij alle praktijklessen zijn veiligheidsschoenen 

verplicht 

 

 

Als je niet met de les mee kunt doen omdat je deze 

spullen niet bij je hebt, haal je deze les na schooltijd 

in! 

 

 

 



 

 

Extra maatregelen en afspraken: 

 

Voor schooltijd alle leerlingen mogen niet eerder dan 8.20 uur op het schoolplein komen en 
gaan direct na aankomst door naar het lokaal 

Ziekmelden: telefonisch door ouders/verzorgers voor 8.30 uur op telefoonnummer van 
school(055-5423193) 
Je blijft thuis bij: 

 Neusverkoudheid 

 Hoesten 

 Moeilijk ademen 

 Verhoging of koorts 

 Plotseling verlies reuk en/of smaak 
Je blijft thuis als: 

 Iemand in gezin verhoging/koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

 Positief bent getest 

 Gezinslid positief is getest 
Je gaat onder schooltijd naar huis  als: 

 Gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, hoesten, 
neusverkoudheid en of ademen moeilijk/benauwdheid) 

Bij naar huis gaan worden de ouders direct ingelicht 
Je mag weer naar school als: 

 24 uur klachtenvrij bent 

 Na testen een negatieve uitslag 
 

Hygiëne  Bij binnenkomst school handen desinfecteren 

 Handen wassen met water en zeep  bij binnenkomst lokalen  
 

Afstand  leerkracht-leerling houden 1,5 meter afstand. Indien het niet mogelijk 
blijkt houden leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk afstand 
 

Pauzes:  Bij droog weer gaat iedereen naar buiten 

 Bij regen: kantine en gang 

 Je mag wel iets kopen in de kantine, maar gaat daarna naar buiten. 

 Tijdens de pauze mag je wel naar de  wc 
 

gebruik kluisjes  In je kluis liggen alleen je werkschoenen, stofjas en gymspullen. 

 Boeken worden per dag meegenomen in jouw tas 

 De telefoon wordt in het lokaal in een bak gelegd. Tijdens de pauze is de 
telefoon in de tas of broek/jaszak. Als de telefoon in gebruik in of 
zichtbaar, wordt de telefoon ingenomen door de pleinwacht 

 Op teken van de praktijkleerkracht mag je vanuit de les naar kluisje om 
jouw spullen te pakken en aan het einde van de les op te ruimen.  

 

 


