
Schoolregels OBC Elst 2022-2023 
 
 
Uitgangspunten 

• We gaan respectvol met elkaar, elkaars spullen en het schoolgebouw om. 

• We zorgen dat iedereen zich veilig voelt.  
 
Gebouw en omgeving 

• Het gebouw is geopend voor leerlingen tussen 7.45 uur en 16.30 uur (tenzij 
anders vermeld).  

• Leerlingen gebruiken de hoofdingang. 

• Leerlingen zijn van 07.50 uur tot 16.15 uur beschikbaar voor school. 
Eventuele bijbaantjes/ bijlessen moeten na 16.15 uur worden gepland, 
rekening houdend met eventuele reistijd. 

• Ons schoolterrein is rookvrij. 

• Alcohol, drugs en e-sigaretten zijn verboden. Alcoholvrije 0.0% dranken alleen 
toegestaan op schoolfeesten.  

• We houden het gebouw en het schoolterrein netjes; gooi afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken.  

• Iedere leerling krijgt een kluisje toegewezen door de conciërge. De kluis open 
je met je schoolpas of via de app op je telefoon.   

• De lift alleen gebruiken na toestemming van de conciërge. 

• Zodra je binnenkomt berg je jas, pet of muts op in je kluisje of aan de kapstok.  
 
 

 

Fietsen en scooters  

• Leerlingen zetten hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling.  
- Leerjaar 1 stalt de fiets aan de linkerzijkant van het gebouw. 
- Leerjaar 2-5 stalt de fiets aan de voorzijde van het gebouw. 

• Scooters rijden om het schoolplein heen naar de scooterstalling. 

• De scooterstalling bevindt zich naast de gymzaal.  
 
 

Pauzes 

• Na elke pauze wordt per klas volgens rooster corvee uitgevoerd. Voor de klas 
die deze taak het best heeft uitgevoerd is er een prijs te winnen.  

• Leerlingen pauzeren op de volgende plekken: 
- Aula (inclusief zitplaatsen op houten trap); 
- Schoolplein; 
- Eerste verdieping; 
- Tweede verdieping (met uitzondering van het stiltelokaal in 2.07).  

• Het stiltelokaal (207) is tijdens de pauzes alleen toegankelijk voor leerlingen 
met een daarvoor bestemde pas, aan te vragen bij de mentor.  

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein.  
 
Eten en drinken 

• In de pauzeruimtes mag gegeten en gedronken worden.  

• In de lokalen en werkruimtes geen eten en drinken, water uitgezonderd na 
toestemming van de docent.  

• Energydrank is niet toegestaan.    

• Consumpties neem je zelf mee, laten bezorgen is niet toegestaan.  

• Consumeren van fastfood is niet toegestaan op het schoolterrein. 
 



 
Tussenuren  

• Tussenuren breng je door in de aula, werkruimte (1.11) of op het schoolplein.  

• Leerlingen van leerjaar 1 en 2 blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein. 

• Leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 mogen van het schoolterrein af. 
 

Tijdens de les 

• Je komt op tijd. 

• Bij binnenkomst zet je je telefoon uit of op stil en stopt deze in de telefoontas, 
tenzij anders aangegeven.  

• Je hebt je spullen voor de les in orde. 

• Toiletbezoek zoveel mogelijk tijdens pauzes, in principe niet tijdens de les. 

• Uit de les verwijderd: zie verzuimprotocol. 

• Geen petten, capuchons, mutsen of jassen in het lokaal.  
 

Telefoons 

• Tijdens pauzes, tussenuren en voor en na schooltijd is het gebruik van 
telefoons toegestaan.  

• Foto’s / filmpjes maken is in principe niet toegestaan. Hierbij wordt de AVG in 
acht genomen. 

Ziekte of afwezigheid 

• Ben je te laat? Meld je bij de receptie en ga daarna naar de les. 

• Kun je niet naar school komen? Laat je ouders je voor 9.00 uur ziekmelden via 
de magister app of telefonisch. 

• Verlof & ziekte: zie verzuimprotocol. 

 
Studiefaciliteiten op school 

• Neem je schoolpas altijd mee naar school. Je gebruikt je schoolpas voor 
kopiëren, openen van kluisjes en als borg. 

• Printen en kopiëren is toegestaan voor schoolgebruik, bij voorkeur in zwart/wit 
en gaat via de schoolpas.  

• In principe maken leerlingen gebruik van hun eigen laptop. In geval van nood 
is het mogelijk met je schoolpas een laptop te lenen in de werkruimte (1.11). 

• In lokaal 0.04 kun je terecht voor al je vragen over ICT. 
 
Betalingen 

• Bij automaten kun je met pinpas en muntgeld betalen.  

• Bij de kantine kan alleen met een pinpas betaald worden. 
 


