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Gedragsregels

1.  Leerlingen ontvangen aan het begin van het jaar een folder waarin de huisregels staan 
vermeld. Alle docenten en leerlingen leven de huisregels na. 

2.  We hebben respect voor elkaar. We gaan zodanig met elkaar om dat iedereen in zijn waarde 
wordt gelaten. In de klas luisteren we naar elkaar en lachen niet om andermans fouten. We 
pesten niet en maken anderen niet tot zondebok. Buiten de klas, in de gangen en op het 
schoolplein moet iedereen zich prettig en veilig kunnen voelen.

3.  We gaan op een verantwoorde manier om met onze eigen spullen en die van anderen. 
Natuurlijk wordt er niet gestolen, we beschadigen de eigendommen van een ander niet en 
blijven van de spullen van een ander af. Dat geldt zowel voor tassen en jassen in de gangen 
als voor fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling.

4.   We dragen er met elkaar zorg voor dat ons schoolgebouw schoon en bewoonbaar blijft. We 
gooien geen rommel op de grond, we beschadigen het schoolmateriaal niet, schrijven niet 
op muren, tafels of stoelen en voelen ons allemaal verantwoordelijk voor een schoon lokaal 
en een schoon gebouw.

5.  We brengen onze eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar. We houden ons 
aan de regels van het Reglement Genotmiddelen. We respecteren het verbod op drugs in 
en rond de school. We dragen geen zaken bij ons die de veiligheid en de gezondheid van 
anderen in gevaar kunnen brengen en laten gedragingen na die risico’s voor onszelf of 
anderen met zich meebrengen.

6.  We komen met elkaar gemaakte afspraken na. Docenten zijn duidelijk in de afspraken die 
ze met leerlingen maken over de les, het huiswerk of het gedrag in de klas. Docenten geven 
huiswerk, proefwerken en schriftelijke werken op tijd op. Leerlingen hebben de spullen bij 
zich die voor de les nodig zijn en komen gemaakte afspraken na.


