Algemeen
Van ons als leerkracht mag je o.a. verwachten dat je goed les krijgt, je goed
begeleid wordt en dat er, eerlijk en met respect met je omgegaan wordt, zodat je je
hier thuis voelt en het leuk vindt om naar school te gaan.
Zowel het personeel als de leerlingen en ouders / verzorgers dragen zorg voor een ordelijk,
leefbaar en veilig schoolklimaat.
De school mag van de leerling verwachten
Dat je je aan de afspraken houdt.
Dat je met respect omgaat met medeleerlingen en het personeel van de school.
Dat je je aan de binnen de school geldende regels houdt.
Artikel 1: Algemene schoolregels
Het gedrag van leerlingen is respectvol, zowel onderling als tegenover het personeel;
schelden, pesten en een grote mond horen daar niet bij.
Het schoolgebouw en buiten wordt schoon, heel en veilig gehouden.
Zorg dat je op tijd in de les bent.
Je gaat de school in en uit via de kelderingang / garderobe. Je loopt daarna door na
de aula.
Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan in school.
De leerlingen houden zich aan de kledingvoorschriften van de school; zorg dat je
kleding niet aanstootgevend is.
Het gebruik van mobiele telefoons, geluidsdragers (iPod, iPhone, Foto‘s en videofuncties van telefoons), het maken van foto’s en video’s van schoolsituaties is
verboden.
Bij constatering wordt je apparaat of toestel in beslag genomen.
Je komt als leerling niet zonder toestemming in de leerling-vrije ruimten en
lerarenkamer.
Zonder toestemming ben je buiten de lessen niet in de lokalen en gangen.
Op het schoolplein wordt niet ge(brom)fietst.
Op school wordt niemand uitgescholden, gepest of kwetsend toegesproken.
Leerlingen houden zich aan de regels van Den Bongerd. Bij alle activiteiten in
schoolverband, de dagelijkse gang naar school en weer naar huis daarbij
inbegrepen, wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich er bewust van zijn dat hun
gedrag verbonden is aan de goede naam van Het Hooghuis.
Je bezorgt de buurtbewoners geen overlast.
In of rond de school worden geen goederen verhandeld.
Roken is in het schoolgebouw en op het hele schoolterrein niet toegestaan.
Geen gestoei; blijf van elkaar af, niet rennen in de school.

Je werkt mee aan een schone schoolomgeving en doet je afval in de bakken, ook
buiten. Je hebt op gezette tijden corveedienst. Je corvee verzetten kan tot uiterlijk 1
dag van tevoren bij de conciërge, niet komen = 2x corvee.
Na schooltijd ga je zo snel mogelijk naar huis. Je blijf niet voor de schoolpoort staan
(politie kan bekeuren). Wachten met reden mag wel, maar dan wel op het
schoolplein, en volgens de regels van school. Je bent niet in de fietsenstalling.
Je laat de ingang van de fietsenstalling vrij.
In de pauzes mag je niet in de hal of de gangen komen.
Leerlingen houden in de klas en binnen het schoolgebouw hun jas niet aan. Jassen
worden opgeborgen in de daarvoor bestemde garderoberuimte of kluisjes. Tassen
zijn in de pauzes in de tassenrekken die in de school zijn geplaatst.
Je blijft de gehele schooldag zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Diefstal van
je eigendommen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.
Als een medewerker een beroep op je doet om te helpen opruimen bijvoorbeeld in de
kantineruimte van de school, dan geeft je daaraan gehoor.
Eten en drinken is niet toegestaan in de gangen en lokalen.
Het eten van grote zakken chips, en het drinken of het voorhanden hebben van
energydrank is niet toegestaan (het wordt in beslag genomen).
Je houdt je in de pauzes aan de op Den Bongerd geldende regels:
- in de aula of buiten op het schoolplein (indien mogelijk in de patio)
- in de pauzes ga je niet van het schoolterrein.
- alle leerlingen moeten op school blijven.
- na schooltijd ga je zo snel mogelijk naar huis.
Het in bezit hebben en / of het gebruik van wapens, voorwerpen waarmee een ander
schade kan worden toegebracht (bijvoorbeeld een laserpen, alcohol, drugs en / of
vuurwerk is verboden.
Je dient de regels bij absentie, te laat komen en bij verwijdering te kennen;
- te laat met of zonder reden, melden bij de administratie voor een te laat briefje.
- bij verwijdering, melden bij de administratie voor een gele kaart, daarna naar
mw. Schackman.
Je komt niet op het onderhoudspad direct rond de school.
Wanneer je les uitvalt blijf in de aula, in overleg mag je naar buiten maar je mag niet
van het schoolplein.
Leerlingen of ouders klagen soms over vernielde / gestolen spullen. We raden je
daarom het volgende aan:
- Je hebt een kluisje. Bewaar daarin de spullen die je niet nodig hebt.
- Wat je niet perse nodig hebt, kun je beter thuis laten.
- Leen geen (kostbare) spullen uit.
- Kaft je boeken.
De school is niet aansprakelijk voor spullen die je kwijtraakt, beschadigd raken of
gestolen worden.

