Schoolregels OBC Elst 2020-2021
Uitgangspunten
✓ We gaan respectvol met elkaar, elkaars spullen en het schoolgebouw om.
✓ We zorgen dat iedereen zich veilig voelt.
✓ We houden ons aan gemaakte afspraken.
Gebouw en omgeving
✓
✓
✓

Onze school is geheel rookvrij.
Je fiets zet je op de aangegeven plaatsen neer; Brommers aan de Mozartstraat langs de
plantenbak of langs de muur.
Zit je in de bovenbouw en heb je les op de Maasdam: zet je fiets op het plein bij de
gymzaal .

Tijdens de les
✓ Je komt op tijd in de les en hebt je spullen bij je.
✓ Als je te laat bent haal je eerst een briefje bij de administratie, daarna meld je je bij je
docent. Dit geldt ook na bijvoorbeeld een doktersbezoek.
✓ Ben je meer dan 15 minuten te laat? Meld je bij de administratie en ga na de les naar je
docent.
Ziekte of afwezigheid
✓ Kun je niet naar school komen? Laat je ouders altijd voor 9.00u bellen. Lever zelf een
ingevulde verzuimkaart (voorheen bekend als blauwe kaart) in als je weer terug bent op
school.
✓ Word je tijdens schooltijd ziek of moet je onverwacht weg? Ga naar je teamcoördinator
of teamleider. Je ouders/verzorgers bellen school als je veilig thuis bent.
✓ Als je lessen mist, zorg je zelf dat je gemiste lessen en/of toetsen inhaalt. Maak
daarvoor afspraken met je docent.
✓ Afspraken bij bijvoorbeeld dokter of orthodontist maak je zoveel mogelijk buiten
schooltijd.
✓ Verlof dien je vooraf aan te vragen via de teamcoördinator, ook voor bijvoorbeeld een
doktersbezoek.
✓ Wie bij een toets spijbelt, krijgt een 1. Voor examenleerlingen geldt het
examenreglement.
Pauzes en tussenuren
✓ Tijdens een pauze of een tussenuur naar de aula of het schoolterrein.
✓ Eten en drinken doe je in de aula of op het schoolplein; verpakkingen doe je in de
prullenbak.
✓ Leerlingen blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein.
✓ Leerlingen van de bovenbouw mogen tijdens tussenuren het schoolterrein verlaten.
✓ Energydrank en 0.0% dranken die ook alcoholisch verkrijgbaar zijn, zijn niet toegestaan
op onze school.
Telefoons
Een mobiele telefoon mag alleen, na uitdrukkelijke toestemming van de docent gebruikt worden
voor educatieve doeleinden.
In pauzes en tussenuren mogen mobieltjes worden gebruikt zonder dat een ander er last van
heeft, muziek luisteren via een mobiel mag dus alleen met oortjes. Het filmen en opnemen van
geluidsfragmenten is ten strengste verboden.
Leerlingen die de regel overtreden leveren hun mobiel in en kunnen deze dezelfde dag tussen
16:10 en 16:15 uur ophalen bij de administratie. Leerlingen die deze regel voor de tweede maal

overtreden kunnen na 5 keer de (straf)regel over te hebben geschreven de telefoon bij de
administratie tussen 16:10 en 16:15 uur weer ophalen. Na de derde overtreding wordt de
leerling naar de teamleider doorverwezen. Na elke overtreding worden de ouders middels een
standaardmail geïnformeerd.
Uit de les verwijderd
Tenzij de docent anders aangeeft, meld je je met een eruit-formulier bij de teamcoördinator (de
gemiste tijd wordt altijd ingehaald); aan het eind van het lesuur ga je met ingevuld formulier
terug naar de docent voor een gesprek en het maken van afspraken.
Studiefaciliteiten op school
✓
✓
✓

Je kunt op computers werken in de mediatheek als er toezicht is en je toestemming
hebt gevraagd.
Gebruik alleen een laptop uit de kar als je hier toestemming voor hebt.
De kosten per kopie zijn € 0,03 voor zwart en €0,05 voor kleur. Dit kan betaald worden
via het schoolpasje, deze kan in de aula opgeladen worden.

Kleding
✓ Jassen ophangen aan de kapstokken, per klas/leerjaar worden kapstokken
gereserveerd.
✓ Het dragen van hoofddeksels is in de school alleen op religieuze gronden toegestaan,
indien minimaal 90% van het aangezicht vrijgelaten wordt en wenkbrauwen en kin niet
bedekt worden.
✓ Je zorgt ervoor dat niemand aanstoot neemt aan jouw kleding. Medewerkers mogen je
aanspreken als je dat wel doet.

