E31 Leerlingenreglement
We zijn trots op onze school en daarom houden we ons aan de schoolregels!

1. Algemeen
a. Je volgt de aanwijzingen van het personeel op.
b. Je gedraagt je op het schoolterrein en in de gebouwen niet gevaarlijk voor jezelf en/of
anderen.
c. Binnen het gebouw kom je alleen in ruimten die voor de leerlingen bestemd zijn.
d. Schade aan het gebouw en (school)materiaal dat je beschadigt, moeten worden vergoed.
e. Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.
f. Het is niet toegestaan vuurwerk bij je te hebben of af te steken.
g. Je bent verplicht je schoolpas bij je te dragen. Bij verlies van de schoolpas wordt €12,50 in
rekening gebracht.
h. In gevallen waarin deze afsprakenlijst niet voorziet, beslist de directie.

2. Te laat komen, verlof en verzuim
a. Je bent op tijd in de les aanwezig. Als je te laat komt moet je je eerst melden bij de receptie.
Als er geen geldige reden voor het te laat komen is, volgt er een strafmaatregel.
b. Verzuim wegens ziekte of een andere dringende reden moet telefonisch of schriftelijk door
een van de ouders/verzorgers zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de receptie van de
betreffende locatie.
c. Alle niet door de ouders/verzorgers gemelde afwezigheid wordt als ongeoorloofd verzuim
beschouwd. Hierop volgt een strafmaatregel. Ongeoorloofd verzuim van meer dan een dag
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
d. Voordat je - om welke reden dan ook- de school tussentijds verlaat, moet je vooraf
toestemming hebben en meld je je bij vertrek bij de receptie.
e. Wanneer je, onder schooltijd ziek naar huis gaat, wordt er eerst contact opgenomen met
ouders/verzorgers. Wanneer je ouders niet thuis zijn, wordt door de receptie gevraagd om het
telefoonnummer van een familielid of een buur.
f. Verlof dient altijd schriftelijk (eventueel vergezeld van ‘bewijsstukken’, bv. een trouwkaart) te
worden aangevraagd minstens twee schooldagen voor aanvang van het verlof bij de receptie.

3. Stalling
a. Je stalt fietsen en brommers op de daarvoor bestemde plaatsen en zet ze altijd op slot. (De
school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen.)
b. Je mag je niet langer in de stalling ophouden dan nodig is.

4. Voor de aanvang van de lessen
a. Je bergt jassen, regenkleding en hoofddeksels e.d op in de daarvoor bestemde plaatsen (in
principe je kluisje).
b. Bij verlies van de kluisjessleutel wordt €12,50 in rekening gebracht.
c. Je mag in het schoolgebouw geen hoofddeksels dragen.
d. Bij de bel ga je direct naar het lokaal waar je les hebt; je blijft rustig voor het leslokaal wachten
en laat de deur vrij.
e. Je mag het lokaal niet binnengaan voordat de leraar hiervoor toestemming heeft gegeven.

5. In het lokaal
a. In de leslokalen houd je je aan de regels die door de betreffende docent worden gehanteerd.
b. Bij verwijdering uit de klas meld je je altijd bij de receptie en volg je de verwijderingsprocedure.
c. Aan het einde van elke les laat je het lokaal netjes achter.
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6. Tijdens de pauze of lesuitval
a. Indien je geen les hebt verblijf je op de aangewezen plaats(en).

7. Aula en schoolplein
a. Je mag alleen eten en drinken in de aula of op het schoolplein.
b. Je deponeert afval in de daarvoor bestemde bakken en vuilnisemmers.
c. Je gebruikt je GSM alleen buiten het leslokaal, tenzij de docent aangeeft dat het voor de
desbetreffende les is toegestaan. Het gebruik mag geen hinder voor anderen veroorzaken. Er
mogen met deze apparatuur geen beeld- of geluidsopnames gemaakt worden op school.

8. Bij het uitgaan van de school
a. Je blijft niet in of bij school rondhangen en brengt de verkeersveiligheid niet in gevaar.

9. Genotmiddelen
a. Op het schoolterrein geldt een volledig rookverbod.
b. Het bezit, gebruik, verkoop of het onder invloed zijn van alcohol onder schooltijd is ten
strengste verboden.
c. Het bezit, gebruik of verkoop van drugs op school en onder schooltijd is ten strengste
verboden. Na het overtreden van deze regel worden onmiddellijk de ouders op de hoogte
gesteld. Bovendien wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Aanvullingen vmbo Gemert / Laarbeek:
1. Algemeen
i.

Je volgt de aanwijzingen van de schoolwacht op.

5. In het lokaal
d. Je mag alleen tijdens de pauzes naar het toilet gaan.

6. Tijdens de pauze of lesuitval
b. Je mag tijdens de pauzes het schoolterrein niet verlaten.

7. Aula en schoolplein
d. Je schuift je stoel aan als je vertrekt in de aula.

8. Bij het uitgaan van de les
b. Je nodigt geen andere personen zoals vrienden / vriendinnen bij school uit.
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