
Schoolregels
EEN AANTAL ALGEMENE SCHOOLREGELS 

Op een plaats waar veel mensen samen komen is het verstandig 
om afspraken met elkaar te maken. Gelukkig spreken bijna alle 
afspraken voor zich en vallen onder de normale omgang met elkaar. 
Van ouder(s)/verzorger(s) rekenen we op steun wanneer we toch een 
maatregel moeten treffen bij overtreding van deze schoolregels. 

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 en onzichtbaar is als je in 
de les bent. Je telefoon mag je in school raadplegen voor het rooster 
- verder is deze onzichtbaar als je in de les bent.

Om een Schone, Veilige en Prettige (SVP) school te zijn en te blijven 
maken we gebruik de volgende afspraken:  

Respect:   Ik respecteer dat iedereen een eigen mening 
heeft

  Ik groet bij binnenkomst en vertrek
  Ik blijf van andermans spullen af
  Ik toon respect door mijn lichaamshouding, 

stemgebruik en gezichtsuitdrukking.
  Ik kleed mij volgens de gangbare  

fatsoensnormen. 
Veiligheid  Ik voorkom ruzies
  Ik blijf van anderen af
  Ik maak geen foto’s of filmpjes
  Ik signaleer en reageer
  Ik zorg dat ik herkenbaar ben
  Ik houdt mij aan het door de praktijkdocent 

aangegeven kledingvoorschrift.
Plezier  Ik sluit niemand buiten
  Ik laat positief gedrag zien
  Ik geef complimenten aan anderen
Verantwoordelijk-  Ik houd mijn omgeving netjes
heid:  Ik ben op tijd op school en in de les
  Ik gebruik materialen waarvoor ze bedoeld zijn
  Ik loop rustig door school
  Ik heb mijn benodigde boeken en spullen bij mij 

in een schooltas
  Ik heb mijn telefoon en oortjes opgeborgen 

voordat ik de school inloop
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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 mentoren 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
Wanneer 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  on-
geoorloofd 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 verzuim-
coördinator 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 melden 
in het uitstuurlokaal. Aan het einde van de les gaat de leerling 
weer terug naar de leerkracht 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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