Gedragsregels Ds. Piersoncollege
1 Omgaan met elkaar en elkaars eigendommen
-

We gedragen ons vriendelijk en respectvol naar anderen, ongeacht hun
achtergrond of mening. Zo is er ruimte voor verschillen tussen mensen.
We respecteren eigendommen van anderen.

2 Gebruik van de school
-

-

We gebruiken het schoolgebouw duurzaam en goed.
Samen houden we de school schoon.
Voor de eerste bel (08.25) en tijdens de pauzes bevinden we ons niet op de
gangen/voor lokalen. Pas na de bel wordt er op de gang gelopen.
We pauzeren in de aula, in het D-café of op het schoolplein. Dat betekent dat
alleen daar gegeten en gedronken wordt.
In de OLC´s werken we zelfstandig of in groepjes aan het werk voor
opdrachten voor school of bereiden we leerwerk voor. Dat kan aan een van de
tafels, maar we kunnen ook gebruik maken van de computers. We werken in
het OLC van ons eigen leerjaar tenzij anders door de vakdocent is aangegeven.
Alleen als we een liftpasje hebben, maken gebruik van de lift waarbij we door
maximaal 1 klasgenoot geholpen worden indien dit noodzakelijk is.
Op school zijn alcohol, tabak, drugs, vuurwerk of wapens verboden.

3 In de klas
-

-

We komen op tijd in de les. We hebben bij binnenkomst het tekst-, werkboek,
schrift en gevulde etui bij ons en pakken deze voor ons. De tas wordt op de
grond gezet. Indien we nog iets moet halen uit het kluisje, betekent dat naast
het halen van de spullen ook het halen van een te laat-briefje.
We gebruiken de chrome-books alleen voor schoolse zaken. Indien de docent
gebruik maakt van een chrome-kar plaatsen we na afloop de chrome-book op
correcte wijze terug in de kar.

4 Gebruik mobiele telefoon
-

De telefoon wordt alleen gebruikt als de docent aangeeft dat deze gebruikt mag
worden. Dat betekent in de praktijk dat de telefoon vanaf het betreden van het
lokaal tot en met weggaan uit het lokaal in onze tas of kluisje zit.
We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnames van anderen zonder
dat zij er toestemming voor hebben gegeven.

