Regels en afspraken telefoontas
Telefoontas in de klas
Als het mogelijk is hangt de telefoontas achter een inklapbord voor in het klaslokaal. De tas is met vier
haken bevestigd aan het bord.

Binnenkomst leerlingen
-‐-‐-‐	
  De docent ontvangt de leerling en staat bij het bord met de telefoontas.
-‐-‐-‐	
  De leerlingen komen binnen, zetten de telefoon op stil en stoppen de telefoon in het vakje dat
hen is toegewezen. Leerlingen krijgen een nummer toegewezen die correspondeert met de
klassenlijst.
Natuurlijk heeft de leerling altijd de mogelijkheid om de telefoon in de locker of zelfs thuis te laten. In de
schooltas of broekzak is geen optie.

Tijdens de les
Leerlingen mogen de telefoon gebruiken als de docent daar toestemming voor geeft. Zij mogen de
telefoon dan per rij of per vijftal gaan pakken. De docent staat bij de tas ter controle.
Bij telefoongebruik tijdens de les:
Wanneer de leerling de telefoon tijdens de les gebruikt voor de verkeerde doeleinden (bijvoorbeeld
instagram, whatsapp etc.), dan worden de volgende maatregelen gehanteerd:
-‐-‐-‐	
  1ste keer: telefoon terug in telefoontas voor die betreffende les.
-‐-‐-‐	
  2e keer (in korte tijd): telefoon blijft de hele week tijdens die betreffende lessen in de telefoontas.
-‐-‐-‐	
  3e keer (in korte tijd): docent gaat met leerling en teamleider in gesprek over het gebruik van de
telefoon tijdens de les. Samen wordt een passende consequentie afgesproken. De vakdocent
stuurt een mail naar de mentor en ouders om hen hierover in te lichten.

Eind van de les
De docent staat voor het einde van de les bij de telefoontas. Per rij of vijftal worden de telefoons door de
leerlingen uit de tas gepakt.

Overige zaken
-‐-‐-‐	
  Wanneer een leerling twee telefoons bij zich heeft (één voor in de tas en één voor in de broekzak),
dan moet de leerling twee dagen op school werken (kortste dagen in het rooster) tot 16.10 uur.
Dit wordt geregeld door de vakdocent.
-‐-‐-‐	
  Geeft de leerling aan dat hij/zij de telefoon in de locker of thuis heeft liggen en later blijkt de
leerling de telefoon toch bij te hebben, dan moet de leerling ook twee dagen op school werken
(zie vorige punt).
-‐-‐-‐	
  Weigert een leerling de telefoon in de tas te doen (of in locker)? Dan wordt de leerling naar de
teamleider gestuurd om hierover in gesprek te gaan. Eventueel wordt er contact opgenomen met
de ouders.
	
  

Verantwoordelijkheid
	
  
De leerlingen hebben de keuze om de telefoon thuis te laten, in hun kluisje te bewaren of in de
telefoontas te deponeren. Het Commanderij College is niet verantwoordelijk voor diefstal/beschadiging.
Docenten hebben wel een zorgplicht en zullen er alles aan doen dat telefoons niet stuk/kwijt/zoek raken.
Zij zien erop toe dat de telefoons gedeponeerd en gepakt worden en dat de leerlingen pas het lokaal
verlaten als iedereen weer in het bezit is van zijn of haar telefoon.

Onze ervaring is dat er niet tot nauwelijks problemen zijn met telefoons die kwijtraken of beschadigen,
juist omdat de sociale controle groot is. Elke leerling heeft immers altijd hetzelfde vakje. 	
  

