Een veilige school heeft duidelijke regels
rsg Wiringherlant wil een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. Daarom verwachten wij
van alle betrokkenen dat ze respect hebben voor anderen en andermans bezittingen. De
omgangsvormen kenmerken zich door gelijkwaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen.
rsg Wiringherlant is een duidelijke school. Er zijn duidelijke regels1 en het is logisch dat
iedereen zich aan de regels houdt. Daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken op het naleven
van de regels en accepteren dat we aangesproken worden.
Een veilige school met duidelijke regels is een school waar je met plezier naar toe gaat en waar
je goede resultaten kunt behalen.
Het toepassen van de regels
Deze regels zijn de basisregels van rsg Wiringherlant. Dat betekent dat:
• iedereen geacht wordt deze regels te kennen
• iedereen zich aan deze regels moet houden
• er maatregelen worden genomen tegen degenen die zich niet aan de regels houden
• er aanvullende regels gemaakt worden waar dat nodig is.

Basisregels van rsg Wiringherlant
1. We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen

Je voelt je op je gemak als anderen je met respect behandelen en zorgvuldig omgaan met je
spullen. Natuurlijk ga je ook zorgvuldig om met het schoolgebouw en alles wat daarbij hoort
en zorg je dat alles netjes en schoon blijft.
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Deze regels zijn een uitwerking van het leerlingenstatuut.

2. Het is verplicht om de lessen te volgen.

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je onverwacht de lessen niet kunt volgen door
ziekte of andere omstandigheden. Dan gelden de volgende afspraken:
• Je ouders melden je via magister ziek of dienen een verlof aanvraag in via het
formulier op de website.
• als je in de loop van de dag ziek wordt, ga je eerst langs de receptie om je af te
melden en pas daarna naar huis
• het is je eigen verantwoordelijkheid om de gemiste lesstof in te halen. Voor gemiste
toetsen ga je zelf naar de docent om een nieuwe afspraak te maken.
Soms weet je al lang van te voren dat je niet op school kunt zijn vanwege bijzondere
omstandigheden. Dan gelden de volgende afspraken:
• je ouders/verzorgers moeten twee weken van te voren schriftelijk verlof aanvragen
bij de afdelingsleider. Het formulier vind je op de website.
• extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de werksituatie van je ouders/verzorgers dit
nodig maakt of bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. De voorwaarden
staan op de website van de school
• het is je eigen verantwoordelijkheid om de gemiste lesstof in te halen. Voor gemiste
toetsen ga je zelf naar de docent om een nieuwe afspraak te maken. Als je van te
voren al weet dat je een toets gaat missen, bespreek je dit vooraf met de docent.
3. De lessen beginnen op tijd
Een les is een duidelijke afspraak met docent en klasgenoten en dus zorg je dat je er op tijd
bent. Als je toch te laat komt, gelden de volgende afspraken:
• als je voor het eerste uur te laat bent, meld je je bij de receptie. Tussen de lessen
worden te laat meldingen gedaan door de lesgevende docent.
• ga daarna direct naar de les en lever je het te laat briefje in bij de docent
• maak aan het eind van de les een afspraak over het inhalen van de gemiste lesstof
• als je ongeoorloofd te laat komt, wordt er een maatregel genomen. Dat betekent
bijvoorbeeld dat je extra vroeg op school moet komen of moet nablijven.
4. Tijdens de les levert iedereen een positieve bijdrage
Tijdens de les staat een veilige werksfeer centraal. Daar werkt iedereen aan mee. Docenten
maken aanvullende afspraken met de klas over de gang van zaken tijdens de les. Als je de
werksfeer verstoort, kan de docent je (tijdelijk) uit de les verwijderen. Dan gelden de
volgende afspraken:
 Je volgt de aanwijzingen van de docent op, zonder in discussie te gaan over zijn besluit.
Daarvoor is later gelegenheid. Van de docent krijg je het uitstuurformulier, je pakt je
tas en vertrekt.










Je gaat direct naar het opvanglokaal A1-7. Je meldt je bij de medewerker van het
opvanglokaal. Je vult in wat er volgens jou is gebeurd tijdens de les en geeft aan wat
jij anders had kunnen doen.
In lokaal A1-7 ga je daarna stil aan het werk zonder; eten, drinken (water in overleg). Je
mobiel gaat in de telefoonzak.
Even vóór het einde van die les ga je met je uitstuurformulier terug naar de docent die
je eruit gestuurd heeft.
De docent bespreekt met jou de consequentie van je handelen. Dit wordt op het
uitstuurformulier genoteerd en door de docent en door jou ondertekend. De docent
zorgt ervoor dat het uitstuurformulier bij de medewerker van het opvanglokaal komt.
Als je er in korte tijd twee keer bent uitgestuurd, volgt er een gesprek met je mentor.
Wanneer je er drie keer er bent uitgestuurd in het schooljaar, gaat er een brief naar
huis. Bij vijf keer gaat er een brief naar huis en worden je ouders/verzorgers en jij
uitgenodigd voor een gesprek met mentor en eventueel de (ondersteuner)
afdelingsleider. Bij zeven keer gaat er een brief naar huis en krijgt de leerling de week
daarop een hele week een vierkant rooster opgelegd door de afdelingsleider.

5. Eten en drinken doe je zo gezond mogelijk
Bij een veilige school hoort ook dat we proberen gezond te eten en te drinken. De school
heeft een aula waar je in de pauzes je lunchpakket kunt opeten. Verder kun je ook broodjes
en iets te drinken kopen. Voor eten en drinken op school gelden de volgende afspraken:
• eten en drinken is alleen toegestaan in de aula of buiten op het schoolplein.
• al je afval doe je natuurlijk in een afvalbak
• als je de aula verlaat, laat je de tafel netjes achter
• we willen een gezonde school zijn en daarom is het bezit of gebruik van sommige
producten verboden:
o energy-drinks
o alcohol
o drugs
De school voert een anti-rookbeleid. Wij hebben een rookvrij schoolterrein.
6. Je mobiele telefoon gebruik je alleen waar het mag
Bereikbaar zijn is steeds belangrijker voor mensen. Maar mobiele telefoons kunnen ook
enorme stoorzenders zijn. Daarom gelden bij ons op school de volgende afspraken:
• het is toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken in de aula en op het
schoolplein. In de lokalen is het gebruik van je mobiele telefoon alleen toegestaan
met toestemming van de docent
• In het lokaal gaat je telefoon op stil en in de telefoonzak.

•

het maken van filmpjes, foto’s of geluidsopnamen is verboden, tenzij je toestemming
van de schoolleiding hebt.

7. Zorg voor rust en veiligheid in en om het gebouw
Veiligheid in en om het gebouw is belangrijk. Voor een goede werksfeer is het ook nodig dat
het tijdens de lesuren rustig is. Daarom gelden de volgende afspraken:
 op het schoolplein mag je niet rijden met brommers en scooters
 zet fietsen en brommers/scooters netjes in de stalling
 gebruik de fietsenstalling niet als overblijfruimte
 je maakt geen gebruik van draagbare speakers in de school of op het schoolplein
 tijdens lesuren moet het rustig zijn op de gangen. Het is daarom niet toegestaan je
tijdens lestijden op de gang te bevinden. Tijdens een tussenuur zijn er twee
mogelijkheden:
o rustig werken, in stilte, in de mediatheek en op de leerpleinen.
o gezellig kletsen op het schoolplein of in de aula.

8. Gebruik de voorzieningen die de school biedt op een zorgvuldige manier
Op school volg je natuurlijk vooral lessen. Maar soms wil je ook zelf even rustig kunnen
werken. De school biedt daarvoor de mogelijkheid in de mediatheek en in de studieruimtes.
Hiervoor gelden de volgende afspraken:
• in de mediatheek kun je boeken lenen, maar ook rustig werken. Hiervoor is altijd je
mediatheekpas nodig. Jassen en tassen mogen niet mee naar binnen en ook eten en
drinken is hier niet toegestaan. Natuurlijk zorg je ook hier voor een goede werksfeer.
Let op de huisregels van de mediatheek (je ziet ze naast de ingang)
• de leerpleinen zijn plekken om rustig te werken, daarom gelden hier dezelfde
afspraken als in de mediatheek
• computers zijn beschikbaar in de mediatheek. Alle afspraken over zorgvuldig omgaan
met apparatuur zijn ook hier van toepassing, net zoals verantwoord gebruik van
internet uitgaat van respect voor anderen.
9. Zorg voor een goede sfeer op school door je aan deze regels te houden.
Een school is een plaats waar veel mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Je draagt bij
aan een goede sfeer door je aan de regels en afspraken te houden. De regels hierboven zijn
de basisregels voor iedereen op rsg Wiringherlant. Daarnaast kunnen docenten aanvullende
afspraken met de klas maken.
Het is ieders verantwoordelijkheid om anderen aan te spreken als zij zich niet aan de regels
houden. Accepteer dit van elkaar.

Je zult merken dat er maatregelen worden genomen als iemand zich niet aan de regels en
afspraken houdt. Daarbij kun je denken aan:
• nakomen en strafwerk maken
• je drie ochtenden om 07.45 uur melden als je regelmatig te laat komt
• extra corvee of ontzegging van de toegang tot de aula als je rommel in de aula
achterlaat
• je telefoon inleveren bij de afdelingsleider tot het eind van jouw werkdag als je deze
tijdens de les zonder toestemming aan hebt staan (weer op te halen bij de
conciërges)
• de schade herstellen of vergoeden als je iets vernielt
• geen toegang meer tot computers als je de apparatuur oneigenlijk gebruikt. Er wordt
dan ook contact met je ouders opgenomen.
We rekenen op je positieve bijdrage. We zijn samen de school.

