
CSW Bestevaêr schoolregels. 

Lokaalregels 

 Leerlingen gaan het lokaal niet binnen als de docent nog niet aanwezig is

 Docenten bedienen ramen en apparatuur in het lokaal.

 Leerlingen lopen niet zonder toestemming door het lokaal.

 Leerlingen die iets willen vragen steken hun vinger op, behalve tijdens het Z-werken.

 Als leerlingen hun schoolspullen vergeten zijn, wordt dit genoteerd in SOM.

 Leerlingen gaan alleen in de pauze naar het toilet of met toestemming van de docent.

 In de lokalen wordt zonder toestemming van de docent niet gegeten en gedronken.

 Leerlingen laten aan het einde van de les hun werkplek netjes achter.

Te laat / Uit de les verwijderd / Spijbelen 

 Leerlingen die te laat op school zijn melden zich bij het LSP. De volgende ochtend melden zij zich 
hier om 08.00 uur.

 Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich bij het LSP om een gele kaart te halen.  Als 
het leerlingenloket gesloten is, meld je je bij de administratie. De gele kaart wordt ingevuld onder 
aan de trap bij het LSP. De ingevulde kaart wordt aan het einde van de les ingeleverd bij de 
docent die de leerling verwijderd heeft.

 Een kopie van de gele kaart wordt opgeslagen in SOM en een afschrift gaat per email naar de 
ouder/verzorger.

 Leerlingen die zes keer te laat zijn, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Leerlingen die vier 
keer uit de les verwijderd zijn krijgen een vierkantrooster, de schoolleiding mag hierop een 
uitzondering maken.

 Leerlingen die spijbelen, halen de gemiste lessen dubbel in en worden gemeld bij de 
leerplichtambtenaar voor een gesprek. 

 Pauze 

 Leerlingen eten van 11.55-12.05 uur in het lokaal.

 Leerlingen verblijven tijdens de pauze in de aula, de benedenverdieping of op het schoolplein. In
de gangen en trappenhuizen mag niet gegeten en gedronken worden. De trappenhuizen zijn géén

verblijfplaats voor leerlingen.

 Leerlingen mogen niet roken in de school en op het schoolplein.

 Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen tijdens de pauzes en tussenuren het schoolplein niet verlaten.

 Leerlingen mogen in de pauze niet bij de hekken hangen.

 Leerlingen mogen tijdens de schooltijden geen energy drinks drinken en of in hun bezit hebben.

 De schoolleiding heeft het recht kluisjes te onderzoeken.

 Leerlingen bezorgen in de buurt geen overlast.

 Leerlingen parkeren brommers en scooters op de daarvoor bedoelde plek.

 Leerlingen hebben klassencorvee volgens het corveerooster.

 Leerlingen gooien hun afval in de afvalbak.

 Leerlingen lopen rustig in de gang.

 Alleen leerlingen met een liftpas mogen gebruik maken van de lift. Deze pas kan worden
aangevraagd bij mevr. Adriaanse.

Kleding 

 Leerlingen zien er op school verzorgd uit. Jassen, petten en gezicht bedekkende kleding zijn in het
lokaal niet toegestaan.

Studieplanner (VMBO 1 en 2) 

 Leerlingen werken aan de hand van de studieplanner.

 Als het werk tijdens de les niet af is wordt dit huiswerk.

 Leerlingen laten hun studieplanner bij hun vakdocent afduimen en aan het einde van de week door
de mentor controleren

 Leerlingen die hun studieplanner niet af hebben, maken deze in het weekend thuis af en kijken het

werk op maandagochtend na.

 Leerlingen die op vrijdag ziek zijn, maken thuis de studieplanner af en komen op maandagochtend

het werk controleren en hun studieplanner laten zien.



 Computers / digitale apparatuur en mobiele telefoons 

 Leerlingen maken op een juiste manier gebruik van de computers en iPad. Zie “iPad regels”. 

 Leerlingen controleren aan het begin van de les of er schade is aan hun computer. Deze schade 
wordt gemeld bij de docent. 

 Leerlingen maken op school gebruik van computers voor lesopdrachten. Het bezoeken van sociale 

media, gewelddadige sites en erotische sites is verboden! 

 Leerlingen mogen tijdens lessen hun mobiel niet gebruiken. Ook niet als leerlingen tijdens de les 

naar de wc gaan. Bij misbruik kan de docent  de mobiele telefoon innemen. Zie regels “Mobieltjes 

beleid”.  

 Leerlingen maken geen foto's/ filmpjes van medeleerlingen/docenten/schoolmedewerkers, tenzij 
ze hiervoor toestemming hebben van de docent. Foto's en filmpjes worden zonder toestemming 

niet gepubliceerd. 

 Leerlingen lenen hun ICT toegangscodes niet uit. 
  

Waardevolle spullen 

 Leerlingen bewaren hun waardevolle spullen in hun kluisje. De school is niet aansprakelijk voor 

diefstal. 

  

Schoolavonden / klassenavonden 

 Bij schoolavonden is de inlooptijd tussen 19.15-19.30 uur. Om 19.30 uur start de disco. Je moet je 
schoolpasje meenemen om op de disco te komen. 

 Bij de disco vindt er bij de entree een alcoholcontrole plaats. 

 De disco is om 23.00 uur afgelopen. Je kunt pas weg als de avond afgelopen is, of als je ouders je 

komen ophalen. 

 Als een leerling alcohol of drugs gebruikt (heeft) tijdens de disco, worden zijn/haar ouders hiervan 
op de hoogte gesteld. 

 Voor een klassenavond en een /disco krijgen je ouder(s) / verzorger(s) altijd een email met een 
begin- en eindtijd, de kosten, de plaats en tijd van de activiteit . 

  

Wapens / drugs / stelen / discriminatie/ vuurwerk / geweld / dealen / gokspelen / pesten 

 Iedereen op school wordt met respect behandeld! Er wordt dus niet gepest, gevochten en 

gediscrimineerd! Wanneer dit wel gebeurt, wordt er contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). 

Daarna worden er passende maatregelen getroffen (vierkant rooster, (interne) schorsing, time out 
op Rebound, verwijdering van school) In geval van geweld, vuurwerk en diefstal doet de school 

altijd  een melding bij de politie. 

  

Ziek melden 

 Leerlingen die ziek zijn, worden op school ziek gemeld door hun ouders/verzorgers. 

 Leerlingen die op school ziek worden, kunnen zich ziek melden bij het LSP.  
Er wordt contact opgenomen met de ouder/verzorger en in overleg wordt besloten of de leerling 

naar huis gaat of niet. 

  
 


