
Schoolregels
Wij vinden een veilige leer- en leefomgeving erg belangrijk. We spreken elkaar aan vanuit onze normen en waarden. Leerlingen,
docenten en medewerkers gaan met respect met elkaar om en nemen onderstaande leidraad daarbij in acht.

● Ik neem een ander zoals die is en ik discrimineer niet
● Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet
● Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af
● Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld
● Ik neem geen wapens, vuurwerk en drugs mee naar school
● Als iemand mij hindert dan zeg ik duidelijk 'stop ermee'
● Als dat niet helpt, vraag ik de mentor/een leraar om hulp
● Ik speel niet voor eigen rechter
● Ik help anderen zich aan deze regels te houden

We hebben de normen en waarden vertaald in onze schoolregels. De schoolregels vormen onderdeel van het schoolreglement en
zijn terug te vinden in de Piersongids
Schoolregels

1. We gedragen ons vriendelijk en respectvol naar anderen
2. We respecteren elkaars eigendommen
3. we houden met elkaar de school veilig en schoon
4. we pauzeren en eten in de aula, D-cafe of op het schoolplein
5. We kiezen het eigen  Open LeerCentrum om te werken, leren of overleggen
6. De school biedt geen ruimte voor alcohol, tabak, drugs, vuurwerk en wapens
7. Gebruik van mobiele telefoons /ipads in lessen en de Open Leer Centra is niet toegestaan.
8. We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnames van anderen..

Regelingen in verband met veiligheid Regelingen om lessen en studie
goed te laten verlopen

Regelingen in verband met hygiëne en de
goede orde

➔ ieder houdt zich aan de
schoolregels

➔ strafbare feiten worden
aangegeven bij de politie

➔ schoolpersoneel mag kleding,
tassen en kluisjes controleren

➔ berg waardevolle spullen op
in je  kluisje

➔ nodig geen vrienden uit op
onze school/op ons
schoolterrein

➔ je mag niet met
brommer/scooter op het plein

➔ vechten wordt absoluut niet
toegestaan

➔ studieruimtes zijn 
stilteruimtes

➔ tijdens lessen is er rust op de 
gangen

➔ als je ziek bent, melden je 
ouders dat direct via Magister

➔ ziek naar huis? via receptie 
het  briefje na ziekte weer 
inleveren

➔ naar Sportiom? daar heb je 
een  kwartier de tijd voor

➔ te laat? haal te-laat-briefje bij 
de receptie en volgende dag 
eerder melden

➔ uit de les gestuurd ? melden 
bij de afdelingsleider of 
leerlingcoördinator

➔ afval natuurlijk altijd in een bak
➔ eten en drinken alleen in de aula
➔ corvee doen we bij toerbeurt
➔ in het lokaal geen jassen en geen 

kauwgom
➔ leerlingen uit klas 1 en 2 mogen niet 

roken;  anderen alleen buiten het 
schoolterrein dus buiten de 
toegangspoorten

➔ mobiele telefoons alleen in aula, 
garderobe, D-cafe of buiten 
gebruiken.  Gebruik in lokalen en 
OLC’s en misbruik wordt bestraft

➔ leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen
niet van het plein

➔ een half uur na je laatste les heb je
het schoolterrein verlaten

➔ spelen om geld is niet toegestaan



Voor de volgende zaken kun je terecht bij……
de mentor: allerlei vragen over school, de regelingen, je studie, persoonlijke vragen of problemen, klachten, pesten enz. eigenlijk
kun je met ‘alles’ bij je mentor terecht.
de afdelingsleider en leerlingcoördinator: als je je moet melden, redenen van afwezigheid, redenen van te laat komen, briefjes
van je ouders, verlofaanvragen, een goed gesprek enz.
de receptie: een te-laat-briefje halen, eerder melden vanwege te laat komen, afmelden bij ziekte, briefje voor tandarts- of
doktersbezoek, vragen over schoolboeken of kluisje enz.

Algemene afspraken:
Noodsituaties: in noodsituaties zoals bij brand, moeten leerlingen zich precies aan aanwijzingen van docenten, toa's of
conciërges houden.
Aansprakelijkheid: door een leerling veroorzaakte beschadigingen aan eigendommen van de school worden op
zijn/haar kosten - of op kosten van de ouders - hersteld. De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of
gestolen eigendommen van de leerlingen.
Publicaties: leerlingen mogen alleen iets op  publicatieborden hangen met toestemming van de directie en/of de
gebouwverantwoordelijke.
Busaansluiting: leerlingen die na hun laatste lesuur meer dan 2 uur op de bus moeten wachten, kunnen toestemming aan de
afdelingsleider vragen om iets eerder de les te mogen verlaten.
Dezelfde regeling geldt voor leerlingen die na het 8e lesuur 1 uur of langer moeten wachten.


