Leerlingstatuut
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Aanvullingen locatie Oudedijk
Op de locatie Oudedijk geldt het algemene schoolreglement behalve voor de zaken waarin de
locatie daarvan afwijkt. Die zaken staan hier onder genoemd.
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Woord vooraf aan leerlingen, ouders en medewerkers
Deze versie van het leerlingstatuut geldt vanaf 22 augustus 2022. Hierin staan afspraken over hoe
we met elkaar en allerlei zaken omgaan. De meeste liggen voor de hand en komen voort uit
algemeen aanvaarde waarden. Andere dingen zijn meer praktisch van aard en moet je gewoon
even weten.
Het leerlingstatuut draagt bij aan een goed leef - en werkklimaat op onze school.
Lees het dus goed en gedraag je ernaar.
Omdat de leerlingen de grootste groep in onze schoolgemeenschap vormen, staan hieronder de
belangrijkste gedragsregels:
•
•
•
•
•
•

Je gaat respectvol om met leraren, leerlingen, het gebouw, de inventaris en de omgeving;
Je bent aanwezig;
Je bent op tijd in alle lessen;
Je hebt je schoolspullen bij je;
Je verzorgt je huiswerk;
.
Je veroorzaakt geen overlast.

Dagelijks worden bepaalde zaken, zoals aanwezigheid, huiswerk, spullen, enz. geregistreerd. Als
daar aanleiding toe is, word je aangesproken op je doen en laten. Er volgt een gesprek, misschien
moet je nablijven of een corveetaak verrichten. Bij herhaling word je geschorst. Steeds worden je
ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.
Dit statuut wordt jaarlijks vastgesteld door medewerkers, leerlingen (via de Leerlingenraad) en
ouders (via het overleg van klassenouders). Deze partijen zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in de
vestigingsmedezeggenschapsraad waar dit statuut uiteindelijk ook is besproken en is vastgesteld.
We gaan er van uit dat iedereen op school deze afspraken kent en er naar handelt.

Namens de schoolleiding,
P. Scholtes,
Conrector
september 2022

Aansprakelijkheid voor vermiste spullen
Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen spullen. De school is niet aansprakelijk voor vermiste
spullen. Zet je fiets op slot, met een ketting vast aan de beugels. Zet je naam en klas duidelijk op je
boeken, schriften en euritmieschoenen. Neem geen kostbare spullen mee naar school.
Mocht je iets kwijt zijn, kom dat altijd melden bij de conciërge. We kunnen vaak iets voor je doen.
Afwezigheid van de leerkracht bij het begin van de les
Indien een leerkracht tien minuten na het aanvangstijdstip van een les nog niet is verschenen,
informeer je bij de conciërge wat er aan de hand is. Je krijgt dan te horen wat er over de les wordt
besloten. Je blijft altijd op school tot er door de schoolleiding een besluit is genomen.
Is je docent bij een gymles te laat, dan zijn er twee mogelijkheden:
• Je informeert bij de docent van de andere klas (meestal zijn er twee gymlessen tegelijk);
• Twee leerlingen van de klas gaan even terug naar school om te vragen waar de docent is en
brengen later de klas op de hoogte.
Eten en drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in de verblijfruimtes in de school: de kantine en gang op de
begane grond. In die ruimtes gebruik je de prullenbakken voor je afval.
In de rest van het gebouw heb je het eten en drinken in je tas.
Energydrankjes zijn ongezond. Neem ze niet mee. Je kunt het zonder….
Fietsen
Zet je fiets altijd binnen de hekken van het terrein. Rechts om het gebouw heen lopen met je fiets
aan de hand. Daar zijn plaatsen voor je fiets.
Gebouw
In het gebouw kennen we drie soorten ruimtes:
- Lesruimtes.
Dit zijn de lokalen en andere ruimtes die gebruikt worden voor de lessen. Hierbij horen ook de
gangen en trappenhuizen. Deze ruimtes zijn alleen toegankelijk tijdens lestijden en ook alleen
als je zelf les hebt. Je respecteert daar de rustige werksfeer die er moet heersen. Vóór
schooltijd, tijdens de pauzes en in lestijd is het niet toegestaan hier te zijn. Als de bel gaat kun
je er naar toe.
- Verblijfsruimtes voor leerlingen.
Dit zijn kantine en de gang op de begane grond. Hier kun je verblijven vóór schooltijd, tijdens
pauzes, tijdens tussenuren en na schooltijd. Alleen hier kun je eten en drinken.
Je mag tijdens pauzes de trappen niet als zitplaats gebruiken.
- Personeelskamer, werkkamers voor leerkrachten.
Deze ruimtes zijn alleen voor medewerkers van de school toegankelijk
Hal
De hal rechts na de voordeur dient als verblijfsruimte. Hier gedraag je je rustig.
Na schooltijd blijf je er niet hangen, maar je verlaat het gebouw.
Inleveren schoolwerk
Als je niet of te laat schoolwerk inlevert, kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
• Nablijven om het werk te maken;
• Extra opdracht;
• Je werk wordt beoordeeld met het cijfer 1.
Je kunt schoolwerk voor docenten inleveren bij de docent zelf of bij de conciërge.

Klachtenformulier
Omdat de dingen niet altijd gaan zoals ze moeten gaan, is er een klachtenformulier voor
leerlingen. Dit kun je ophalen bij de conciërge. Er is een interne en een externe klachtenprocedure.
Een serieuze klacht wordt serieus behandeld. Er komt uiterlijk binnen twee weken een reactie.
Kluisjes
In het gebouw aan de Oudedijk zijn geen kluisjes. Je kunt je spullen wel kwijt in een van de
vakkenkasten in de gangen.
Medicijnen
De school voert hierin een terughoudend beleid. Voor medicijnen uit de huisapotheek,
maandverband en eerste hulp kun je terecht bij de conciërge.
Mobiele telefoon en andere elektronica
Het gebruik van digitale media (mobiele telefoon, oortjes of koptelefoon….) is slechts in een deel
van het schoolgebouw toegestaan.
De mobiele telefoon mag overal gebruikt worden behalve in leslokalen.
Voor andere elektronica geldt:
Gebruik is WEL toegestaan:
• In de verblijfsruimtes van de school: kantine en de gang op de begane grond waar
vakkenkasten staan.
Gebruik is NIET toegestaan:
• In de les - en verkeersruimtes van de school: trappenhuizen, gangen en lokalen. Ze mogen
hier ook niet zichtbaar zijn.
In de leslokalen mag je je mobiele telefoon niet in bezit hebben. Je moet de telefoon bij de deur
afgeven. In elk lokaal is een voorziening om de telefoons op te bergen.
Is je telefoon toch zichtbaar in een ruimte waar dat niet is toegestaan, dan moet je hem inleveren.
Aan het einde van je lesdag kun je hem weer ophalen bij de conciërge. Uiteraard krijg je dan een
taak om je er toe aan te zetten er beter op te letten. Als je voortdurend met deze regel in de fout
gaat, dan zal de maatregel aangepast worden.
Digitale media kunnen soms gebruikt worden in lesverband. Hiervoor kan de docent dan
uitdrukkelijk toestemming geven. Gebruik van de smartphone als rekenmachine wordt niet
toegestaan omdat zoiets ook niet mag tijdens toetsen en examens. Als de telefoon als camera
voor de les fotografie gebruikt moet worden in het gebouw, dan moet de docent daar een briefje
voor meegeven.
Pauzes
• Je kunt verblijven in de verblijfruimtes. Alleen daar kun je eten en drinken;
• In klas 7 blijf je tot en met de herfstvakantie binnen de hekken van de school.
• Voor de leerkrachten moeten de pauzes ook echt pauzes zijn. Daarom zijn zij niet eerder dan
10 minuten voor het einde van de pauze te spreken, tenzij de leerkracht anders met je heeft
afgesproken.
Schoolplein
Voetballen op het schoolplein is alleen toegestaan in de pannakooi. Een bal mag niet mee de
school in, maar moet je afgeven bij de conciërge.

Te laat
Het is belangrijk dat je op tijd komt, aan het begin van de dag maar ook aan het begin van elke les.
Te laat komen valt onder ‘Ongeoorloofd verzuim’.
Als je aan het begin van de dag later op school komt dan het eerste lesuur (verslapen?) dan wordt
elk gemist uur gezien als ‘spijbelen’. Die tijd moet je inhalen door na te blijven.
Als je vaak te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Te laat klas 7 - 10
Kom je te laat in een les, dan haal je bij de conciërge een briefje waarmee je in de les mag. Bij
leswisselingen bepaalt de leraar of je te lang bent weggebleven. Ook dan haal je een briefje.
Als je zonder geldige reden te laat in de les bent gekomen, moet je de volgende dag vóór 8.00u
op school zijn. Daar krijg je een taak die je moet uitvoeren tot 8.30u. Als je op deze afspraak te laat
komt, moet je de volgende lesdag alsnog vóór acht uur op school zijn en je moet ook gelijk
dezelfde dag na te blijven.
Bij leerlingen van klas zeven gaat deze afspraak pas na de herfstvakantie in. Ze hoeven dus nog
niet om acht uur te komen, maar het aantal keren te laat wordt wel geteld.
Uit de les gestuurd
Dat kan gebeuren, maar niet (te) vaak.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Je kunt voor enkele minuten naar de gang moeten om tot jezelf te komen. Na een paar minuten
mag je weer naar binnen. We verwachten dat je je daarna normaal gedraagt;
2. Het is ernstiger als je NIET na een paar minuten terug mag komen. Je neemt je tas mee en
meld je meteen bij de conciërge. Je vult een geel briefje in waarop je schrijft wat er is gebeurd.
Je levert het briefje bij de conciërge in. Daarna ga je terug naar je les of krijg je een taak voor
de rest van het lesuur;
3. Als je uit de les bent gestuurd, moet je altijd op dezelfde dag nablijven. Uit de les gestuurd
worden is geen kleinigheid, zeker niet als het vaker gebeurt. Dat merk je aan de manier waarop
we ermee omgaan: gesprek met de docent die je er uit heeft gestuurd, nablijven, schorsing,
brieven naar huis.
Als een leerkracht je er uit stuurt en je weigert het lokaal te verlaten, word je onmiddellijk
geschorst.
Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de conciërge. Ze worden een week bewaard bij het
kantoor van de conciërge. Als ze niet zijn opgehaald, worden ze opgeslagen.
Spullen die na een schooldag in het gebouw blijven liggen, worden door ons weggehaald en bij de
gevonden voorwerpen gelegd.
Gevonden voorwerpen die niet zijn opgehaald, brengen we naar een goed doel, bijvoorbeeld het
Leger des Heils of een vergelijkbare instelling.
Vertrouwenspersonen
We willen graag dat het goed met je gaat. Soms is dat niet het geval omdat leerlingen problemen
hebben, op school, thuis, met vrienden of wat dan ook. Blijf niet tobben met een probleem, maar
praat er over. Dat kan zijn met je klassenleerkracht, met iemand anders van school of met de
vertrouwenspersonen, mevrouw Veltkamp. Zij hoort je verhaal graag en zal proberen samen met
jou naar een eventuele oplossing te zoeken.
Ziek tijdens de schooldag
Je kunt je niet in de loop van een schooldag ziek melden, behalve wanneer het overduidelijk is dat
er echt iets aan de hand is. Door middel van de huisapotheek word je zoveel mogelijk bij de les
gehouden. Je kunt daarvoor terecht bij de conciërge.
Mocht je je ’s ochtends niet goed voelen en het toch willen proberen, neem dan een briefje mee
van je ouders/verzorgers. Als je het niet meer kunt volhouden, ga je naar de conciërge.
Indien je toestemming krijgt naar huis te gaan, worden altijd eerst je ouders/verzorgers gebeld om
ze op de hoogte te stellen en om te onderzoeken of er iemand thuis is om je op te vangen.
Wanneer je naar huis kunt, wordt dat in Magister geregistreerd zodat je ouders thuis kunnen zien
dat je wegens ziekte niet alle lessen hebt kunnen volgen.

