
Schoolregels
EEN AANTAL ALGEMENE SCHOOLREGELS 
Ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben een overeenkomst 
getekend waarbij ze instemmen met de regels die wij op school 
hanteren. Hieronder staan veel schoolregels genoemd. Gelukkig 
spreken bijna alle regels voor zich en vallen onder de normale 
omgang met elkaar. Van ouders/verzorgers rekenen we op steun 
wanneer we toch een maatregel moeten treffen bij overtreding van 
deze regels. 

Speciaal voor ouders/verzorgers geldt:
1. Wanneer de kinderen door ziekte of andere wettige redenen 

verhinderd zijn de lessen bij te wonen, dienen ouders/verzorgers 
dat onmiddellijk telefonisch of op een andere manier aan de 
school te berichten. 

2. Voor afwezigheid om andere dan bovengenoemde redenen dient 
vooraf schriftelijk verlof gevraagd te worden aan de directeur. 
Het verlofformulier staat op de website van de school.

3. Bij het terugkeren op school na absentie, moet de leerling een 
door de ouders/verzorgers ingevuld verzuimbriefje meebrengen. 
Deze verzuimbriefjes zijn te verkrijgen bij de conciërge en staan 
op de website van de school. 

4. Een nieuw (e-mail) adres of telefoonnummer graag zo snel 
mogelijk melden bij de administratie. 

5. Leerlingen kunnen op de Floraweg worden afgezet door ouders 
bij de Kiss & Ride plaats net buiten het schoolplein.  
Het schoolplein zelf is hiervoor niet bedoeld.

EEN AANTAL SPELREGELS VOOR ONZE LEERLINGEN 
Eigenlijk merk je er als leerling weinig van dat er schoolregels zijn 
als je: aardig bent voor elkaar, op je taalgebruik let, je jas in de 
kluis achterlaat, je pet af hebt en je mobiel  uit is en onzichtbaar 
als je in de les bent. Als je op tijd op school bent en in de les en de 
voor de lessen benodigde spullen bij je hebt.

Op het Over-Y College is een actueel leerlingenstatuut waarin voor 
leerlingen nuttige informatie staat over bijvoorbeeld rechten rond 
toetsing. Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van de 
school.

Om een Schone, Veilige en Prettige (SVP) school te hebben en te 
houden, hanteren we de volgende spelregels:  
1. Je gaat met respect met iedereen op school om, dat wil zeggen 

je blijft van elkaar en van elkaars spullen af: pesten, schelden, 
vechten, dreigen, dingen slopen en stelen is niet toegestaan.

2. Je bent op tijd in de les.
3. Je hebt de voor de les benodigde spullen bij je; buiten de pau-

zes ga je geen lesmaterialen ophalen uit de kluisjes. Er blijven 
na schooltijd geen boeken achter in de kluisjes; boeken horen 
thuis!

4. De leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) blijven de hele 
schooldag in de school of op het schoolplein.

5. Je jas, pet, lesverstorende apparatuur of gereedschap komen 
niet verder dan de klapdeuren bij de ingang van de school. 
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6. Vuurwerk/laserpennen/imitatiegeweren/stinkbommetjes/lach- of 
traangascapsules en dergelijke: Het meenemen en/of gebruik 
van dergelijke zaken zowel in de school als in de omgeving 
van de school is verboden. De schoolleiding acht deze spullen 
dermate gevaarlijk en/of onwenselijk, dat zij hiertegen zeer 
streng optreedt. Het gevolg zal in elk geval een onmiddellijke 
schorsing zijn. 

7. Om te voorkomen dat leerlingen op wanden, tafels en dergelijke 
schrijven of knoeien, mogen leerlingen geen ‘grote’ viltstiften en 
vloeibare correctievloeistof bij zich te hebben. 

8. Telefoons mogen in de aula op de begane grond gebruikt worden 
tussen de lessen, maar in de lokalen alleen als de docent daar 
om vraagt voor een opdracht in de les. In de gangen boven mag 
de telefoon alleen na toestemming van een medewerker even 
worden gebruikt om het rooster te bekijken. Mocht je je niet aan 
deze regels houden, dan geldt de volgende sanctie: de telefoon 
wordt ingenomen en opgeborgen in de kluis. Om 16.00 uur kan 
de telefoon opgehaald worden. De volgende ochtend meld je je 
om 8.00 uur bij de conciërge.

9. Pauzes breng je door op de benedenverdieping of buiten. Eten 
en drinken mag je alleen op het schoolplein, in de aula en de 
kantine. Afval doe je in de prullenbak. 

10. Kauwgum eten mag alleen op het schoolplein. 
11. Het Over-Y College is een rookvrije school. Roken in de school 

en op het schoolplein is verboden. Overlast veroorzaken door 
rond te hangen in de buurt om te roken, is niet toegestaan.

12. Het gebruiken van alcohol en of drugs is niet toegestaan.  
Bij overtreding van deze regel zal deelname aan lessen en 
schoolactiviteiten worden ontzegd. Indien de schoolleiding 
dit nodig acht, zal de politie worden ingeschakeld of strenger 
gesanctioneerd worden. (zie ook het protocol van de school 
aangaande genotsmiddelen)

13. Als leerling heb je recht op gebruik van schoon meubilair, een 
schone vloer, een schoon schoolplein. Indien er vervuiling 
plaatsvindt door oneigenlijk gebruik, krijg je de opdracht op te 
ruimen na de lessen; het opruimen gebeurt onder leiding van 
een van de conciërges. 

14. Door jou gevonden voorwerpen, geef je af bij de conciërge.
15. Als je schade toebrengt in of om de school, zal je dat moeten 

vergoeden. 

Gebruik van computers
1. De in de school aan leerlingen beschikbaar gestelde computers 

dienen met zorgvuldigheid behandeld te worden. Naast de 
zorgvuldigheid waarmee omgegaan dient te worden met de  
computer als inventaris van de school (hardware), geldt de 
bepaling dat er met zorg omgegaan dient te worden met de  
aan de leerling beschikbaar gestelde software.

2. Acties van leerlingen bedoeld om door de school aangebrachte 
beveiligingen aan bestanden te omzeilen of teniet te doen, of 
om gegevens of programma’s te wissen of om standaardinstel-
lingen te wijzigen, zijn strikt verboden.

3. Tegen leerlingen die zich niet aan deze bepaling houden, zullen 
maatregelen getroffen worden. De kosten van het herstel van 
programmatuur/salariskosten zullen op de betreffende leerling 
c.q. zijn ouders/verzorgers worden verhaald.

4. Het is niet toegestaan de naam van de school of van een 
afkorting van de schoolnaam of enige aanduiding te gebruiken 
als domeinnaam van een website die een duidelijke betrekking 
heeft op de school.

5. De school zal juridische middelen inzetten om een eind te 
maken aan misbruik en onterecht gebruik van de schoolnamen. 
Daarnaast kunnen door de school interne maatregelen getroffen 
worden tegen leerlingen die zich niet aan deze bepaling houden.

6. De school zal maatregelen treffen tegen degenen die in woord of 
beeld schoolcomputers of het internet gebruiken om leerlingen 
en/of medewerkers van de school te beledigen of te schaden in 
hun eer of goede naam.

7. Leerlingen kunnen kosteloos gebruik maken van de daartoe 
aangewezen schoolcomputers om informatie te verzamelen op 
het internet. Afdrukkosten dienen overeenkomstig de geldende 
regeling, te worden betaald.

8. Het gebruik van de internetcomputer voor andere doeleinden 
dan het verzamelen van dan het verzamelen van relevante 
informatie ten behoeve van de studie, is niet toegestaan.

9. Bij misbruik kunnen maatregelen tegen de leerling getroffen 
worden, zoals de ontzegging van de toegang tot het OLC,  
schorsing of verwijdering.

10. Op of via internet in strijd te handelen met wet- en regelgeving;

Gebruik van e-mail, mobiele telefoons en andere informatie-
dragers
Indien een leerling van het Over-Y College beschikt over een 
persoonlijk e-mailadres van de school (waaronder tevens begrepen 
gebruik via de ELO) om in het kader van de opleidingsdoeleinden 
e-mails te ontvangen en te versturen, gelden de volgende regels:
1. Het versturen van e-mail moet ten allen tijden voldoen aan de 

volgende voorwaarden:
• Correct taalgebruik en een correcte vermelding van afzender;
• Een duidelijk en ter zake doend onderwerp ter aanduiding;

2. Oneigenlijk gebruik e-mail, mobiele telefoons en andere infor-
matiedragers. Het is niet toegestaan:
• Informatie c.q. berichten anoniem of onder een fictieve 

naam te versturen;
• Dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan 
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wel discriminerende informatie c.q. berichten te versturen. 
Indien een gebruiker/ontvanger ongevraagd informatie van 
deze aard krijgt aangeboden, dient dit te worden gemeld aan 
de onderwijsgevende;

• Kettingmailberichten versturen of het interne netwerk 
gebruiken voor verspreiding van publicaties/rondschrijven die 
van buiten de organisatie worden aangeboden; 

• Iemand elektronisch lastig vallen;
• Op andere wijze handelen in strijd met het doel van deze 

gedragscode;
• Inkomende privéberichten doorsturen afkomstig van 

niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, 
nieuwsbrieven en dergelijke.

• Het is niet toegestaan beeld- en geluidsopnamen te maken 
van personen en/of deze te verspreiden (bijv. op het inter-
net). Wie deze regel overtreedt, krijgt een strenge sanctie 
en wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die uit het 
overtreden van deze regel voortvloeit. Alleen met apparatuur 
van de school en met toestemming van de medewerkers 
mogen leerlingen opnamen maken die bestemd zijn voor 
onderwijsdoeleinden.

Kledingvoorschriften
Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij 
wil. Naast het bepaalde in artikel 5.2 (schoolveiligheidsplan)geven 
gangbare fatsoensnormen hierbij de grenzen aan.
1. Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding en 

aanstootgevende kleding is op school niet toegestaan.
2. Het dragen van hoofdbedekking, met uitzondering van een 

hoofddoek en andere hoofddeksels welke op grond van een 
religie worden gedragen, is niet toegestaan. In alle gevallen 
dient het gezicht van een leerling volledig zichtbaar te zijn.

3. De school kan bepaalde kleding verplicht stellen om gebruiks- 
of veiligheidsredenen. Het gaat hierbij om veiligheidsmiddelen, 
voorgeschreven volgens de Arbo-wet of door vakspecifieke 
voorschriften, als veiligheidsbril etc.

4. De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking 
of sieraden om veiligheidsredenen verbieden in de lessen  
lichamelijke opvoeding, technische vakken en handvaardigheid. 
Dit is ter beoordeling van de betreffende docent. Leerlingen 
houden zich tijdens de lessen aan de veiligheidseisen die 
gesteld worden door de betrokken docent of instructeur.
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“ Zonder regels geen schone,  
veilige, prettige school en  
onvoldoende resultaten”

Regels voor sportkleding 
5. Voor het vak LO/LO2/sportklas moeten de leerlingen aparte 

sportkleding en schoenen dragen. Te weten: een shirt, een 
broek en sportschoenen die niet buiten gebruikt worden en geen 
strepen op de vloer achterlaten. 

6. Meisjes die vanwege hun geloofsovertuiging een hoofddoek 
dragen, moeten bij de gymlessen uit veiligheidsoverwegingen 
een sporthoofddoek dragen. Ook een trainingspak is gewenst; 
een jurk of loshangend vest zijn uit veiligheidsoverwegingen niet 
toegestaan. 

7. Aanwezigheid bij de gymlessen zonder toegestane kleding-
stukken ziet de school als ongeoorloofd verzuim en zal worden 
gemeld bij leerplicht.

Ongewenste intimiteiten
1. Leerlingen raken elkaar niet ongevraagd aan en gedragen zich 

volgens de gangbare omgangsvormen.
2. Indien een leerling zich onveilig of gekwetst voelt door een 

benadering of intimiteit (van de kant van medeleerlingen of 
personeel of anderen in de school), die de leerling niet wenst, 
dan kan hij zich wenden tot diens mentor of tot de vertrouwens-
docent van de school.

Schoolactiviteiten
1. Er is sprake van een schoolactiviteit (bijvoorbeeld sporttoernooi-

en, schoolfeesten e.d.) als die activiteit onder verantwoordelijk-
heid en conform de regels van de school wordt georganiseerd. 

Voor andere georganiseerde activiteiten heeft de school geen 
verantwoordelijkheid.

2. Over activiteiten, georganiseerd door en onder de verantwoor-
delijkheid van de school worden de ouders/verzorgers altijd 
geïnformeerd door de school (via de website van de school of 
per e-mail).

3. Het meenemen van introducés bij schoolactiviteiten is niet 
toegestaan.

4. Tijdens schoolactiviteiten gelden de standaard gedrags- en huis-
regels van de school. Alcohol en verdovende middelen zowel voor 
gebruik als in het bezit hebben is voor de leerlingen verboden.

Zoekgeraakte eigendommen
De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bezittingen van 
leerlingen. De school raadt aan om zoveel mogelijk eigendommen 
te merken, vooral gymschoenen en kleding. Neem geen waardevolle 
spullen mee naar school die daar niet gebruikt hoeven te worden, 
en laat geen geld in jas of tas zitten. Hoewel de kluisruimte extra 
tegen diefstal is beveiligd, is de mogelijkheid dat toch iets gestolen 
wordt natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. 

Het stallen van (brom)fietsen
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde beugels geplaatst te worden 
op het fietsenplein. Bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde 
vakken geplaatst te worden op het plein. Deze zijn daarbuiten niet 
toegestaan. Ook al hangen er camera’s, zij staan hier op eigen risico. 
Wij raden aan een verzekering tegen diefstal af te sluiten.  
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Kluisje
Leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren voor het opbergen van 
hun jas en andere eigendommen. Jassen en petten zijn voorbij de 
klapdeuren niet toegestaan in de school. De kosten voor het huren 
van een kluisje zijn €15 per schooljaar. Bij verlies van de kluispas 
wordt een nieuwe pas verstrekt tegen betaling van €5. 

Disciplinaire maatregelen
Tegen een leerling die handelt in strijd met algemeen geldende 
fatsoensregels of met de in de school geldende regels (waaronder 
uitdrukkelijk ook wordt verstaan het niet of niet correct opvolgen 
van richtlijnen van het personeel) worden door de school te bepalen 
maatregelen genomen en in een uiterst geval volgt een schorsing 
of verwijdering, volgens de regels die de wet daaraan heeft gesteld. 
Het kan voorkomen dat gepast fysiek contact door een medewerker 
hierbij nodig is om erger te voorkomen. Waar de school dit wen-
selijk vindt, zal de school- of wijkagent ingeschakeld worden. De 
ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld.

Te laat, afwezig of verwijderd uit de les 
Verzuimprotocol
Wanneer de kinderen door ziekte of andere wettige redenen  
verhinderd zijn de lessen bij te wonen, dienen ouders/verzorgers  
dat onmiddellijk en voor aanvang van de lessen telefonisch aan  
de school te berichten. 

Bij het terugkeren op school na de absentie moet de leerling een 
door de ouders/verzorgers ingevuld verzuimbriefje meebrengen. Deze 
verzuimbriefjes zijn te verkrijgen bij de conciërge en te downloaden 
op onze website. 

Ieder lesuur geven de docenten de absenten door in Magister. De 
verzuim coördinator/conciërge controleert van welke leerlingen de 
reden van absentie niet bekend is en belt naar huis. Het verzuim 
staat dagelijks gespecificeerd geregistreerd in Magister. De men-
toren kijken wekelijks in Magister naar (ongeoorloofd) verzuim. De 
school neemt zo nodig passende maatregelen in geval van verzuim.

Ouders/verzorgers hebben via het Magister-webportaal van de 
school inzage in het verzuim, het te laat komen en het verwijderen 
uit de les van hun kind.

Ongeoorloofd verzuim
In geval van spijbelen volgt een gesprek met de mentor en na her-
haling met de ouders/verzorgers en het zorgteam binnen de school. 
Hieraan wordt altijd een sanctie gekoppeld.

In geval van structureel verzuim wordt de leerplichtambtenaar be-
richt. We volgen hierbij het protocol van de gemeente Amsterdam. 
De leerplichtambtenaar roept, in overleg met de school, betreffende 
leerlingen met de ouders/verzorgers op voor een gesprek. In zware 
gevallen kan de leerplichtambtenaar het gezin een maatregel 
opleggen of de leerling een bureau HALT-verwijzing verstrekken.

Te laat komen
Telkens als een leerling drie keer te laat in de les is gekomen  
dan moet de leerling twee lesuren terugkomen. 
Elke keer als de leerling ongeoorloofd absent is moet de leerling 
twee lesuren terugkomen.
Bij drie keer te laat of ongeoorloofd absent gaat de mentor in 
gesprek met de leerling. Bij zes keer te laat of ongeoorloofd absent 
stuurt de verzuimcoördinator een brief naar de ouders. De mentor 
nodigt de ouders uit voor een gesprek. Bij negen keer te laat of  
ongeoorloofd absent volgt er een preventief gesprek op school met 
de leerplichtambtenaar. Bij dertien keer te laat of ongeoorloofd 
absent stuurt de verzuimcoördinator een tweede brief naar huis. Bij 
achttien keer te laat of ongeoorloofd absent meldt de verzuimco-
ordinator de leerling bij leerplicht. Ouders en leerlingen worden 
uitgenodigd op het Stadsdeelkantoor bij de leerplichtambtenaar.

Verwijderd uit de les
Uit de les verwijderde leerlingen moeten zich altijd direct te melden 
bij de conciërge voor een uitstuurformulier. Aan het eind van de 
schooldag dient hij/zij zich weer met de leerkracht in verbinding 
stellen voor verdere afhandeling. En wordt er afgesproken of er een 
maatregel of consequentie aan vast hangt.

Bij herhaaldelijke verwijderingen of het niet zorgen voor een 
correcte afhandeling met de docent, neemt de teamleider passende 
maatregelen. 
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