LEERLINGENREGLEMENT
Elke dag zijn er ruim 250 mensen, leerlingen en personeel, in de school actief. Omdat we allemaal
verschillend zijn, is het nodig om met elkaar een aantal duidelijke regels af te spreken. Regels zijn
nodig en daar houden we ons allemaal aan, want:
*Iedereen wil een school waar je op een prettige manier veel kunt leren.
*Iedereen wil een school waar je naderhand, met een diploma op zak,
met plezier aan terugdenkt.
*Iedereen wil een school waar het ook buiten de lessen gezellig en sfeervol is.
Dus:
niemand lacht anderen uit
niemand speelt de baas
wij vertrouwen elkaar
wij helpen elkaar
wij zijn eerlijk zonder te kwetsen
wij laten ieder in zijn of haar waarde
Zo’n gezellige en sfeervolle school kan alleen bestaan als we ons allemaal aan
een aantal afspraken houden, regels dus. Je moet ze kennen. “Ik wist niet dat dat
(niet) mocht” is geen geldig excuus.
AFSPRAKEN EN REGELS OP SCHOOL
A. ALGEMEEN
*We gaan respectvol en op een normale manier met elkaar om.
*Als je volgens jouw rooster les hebt, dan ben je er ook. Je bent ook aanwezig bij sportdagen,
excursies. Je verlaat nooit zonder toestemming het schoolterrein, als de lessen voor jou nog niet
afgelopen zijn. Alleen de 4e klassers mogen het schoolterrein verlaten tijdens tussenuren en pauzes.
*Boeken en andere spullen die je in bruikleen hebt, moeten netjes blijven. Kaft dus de boeken en
zorg voor een goede tas. Kortom: wees zuinig op je spullen.
*Als je een docent wilt spreken, doe je dat buiten lestijd. Je maakt op een correcte manier een
afspraak. Dat kan ook via de berichtenfunctie in Magister. Het is niet de bedoeling dat leerlingen in
de personeelskamer komen.
*De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of ontvreemding
van voorwerpen, kleding, fietsen of brommers. Laat dus nooit waardevolle spullen in je tas of in je
jaszak zitten.
B. DE SCHOOL BINNEN EN BUITEN
*Bij een school, zoals wij die allemaal willen, hoort een net en verzorgd gebouw op een schoon
terrein. Hiervoor zijn we allemaal samen verantwoordelijk.
*We hangen de jassen en hoofddeksels (petten, mutsen, enz.) in de garderobe of leggen deze
in ons kluisje.
*We mogen alleen eten, drinken en snoepen in de aula of op het schoolplein. Roken en
het eten van kauwgom is nergens toegestaan! We gooien ons afval in de daarvoor
bestemde afvalbakken.
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*Iedereen komt aan de beurt om in de pauzes en na de lessen de aula op te ruimen: de
weekbeurt.
*We nemen al onze spullen die nodig zijn voor de les mee naar de les. Spullen
die nog in ons kluisje liggen en nodig zijn, mogen tijdens de les niet gehaald worden.
*De mobiele telefoon is een geweldig communicatiemiddel. We mogen mobieltjes in de aula en op
het schoolplein gebruiken. Tijdens de lessen alleen als de docent daar om vraagt. In elk lokaal hangen
kasten waar de mobieltjes in bewaard kunnen worden. We mogen mobieltjes niet misbruiken.
*Binnen in het gebouw mag door leerlingen geen gebruik worden gemaakt van geluidsapparatuur.
Deze apparatuur mag ook niet te zien zijn.
*In principe wordt tijdens de les geen gebruik gemaakt van het toilet, tenzij de docent toestemming
geeft om te mogen gaan. In noodgevallen gebruik je het toilet op de gang waar je les hebt.
*Alleen met toestemming van de conciërge, mag je van de lift gebruik maken.
*In de aula en de ruimtes die daarbij horen houdt iedereen zich aan de daar geldende afspraken.
*Alle leerlingen blijven op school over op dagen dat ze zowel vóór als ná de middag les hebben.
*De pauzes breng je door in de aula, hal, gang beneden of buiten op het plein.
*Niemand blijft langer in de toiletruimten dan nodig is.
*Wat het schoolplein betreft:
-fietsen en brommers staan altijd op slot in de stalling;
-fietsen en brommers komen nooit verder het terrein op dan de stalling;
-niemand blijft langer in de stalling dan nodig is;
-niemand verblijft (tijdens de pauzes) in de fietsenstalling of gaat op andermans fiets of brommer
zitten;
C. I. ALS ER LESSEN UITVALLEN
*Alle roosterwijzigingen kun je lezen op het daartoe bestemde scherm en in Magister. Kijk
dus iedere dag op het scherm of op je Magisterapp.
*Uitval van lessen kan betekenen dat je les krijgt van een andere docent of dat klas 3 en 4 later naar
school kan komen of vroeger naar huis mag gaan.
C. II. AFWEZIG ZIJN OF TE LAAT KOMEN
*Als je ziek bent, wordt dat ‘s morgens tussen 7.45 en 8.15 uur telefonisch doorgegeven
door je ouder(s) of verzorger(s). Als je daarna weer op school terugkomt, meld je jouw aanwezigheid
bij de conciërge. Een ziekmelding wordt de eerste schooldag van elke week
herhaald als de leerling nog ziek is.
*Probeer afspraken met artsen, tandartsen enz. zoveel mogelijk te regelen buiten schooltijd.
Als het echt niet anders kan, vraag je vooraf verlof.
* Als je afwezig bent zonder dat dat gemeld is of zonder geldige reden, dan wordt dat
beschouwd als ongeoorloofd verzuim. De school geeft dit altijd door aan de afdeling
leerplicht van de gemeente waar je woont. Bovendien zal de school ook passende
maatregelen nemen.
*Als je om welke reden dan ook te laat komt, dan meld je je eerst bij de conciërge.
*Als je onder schooltijd ziek wordt, meld je je altijd bij de conciërge. Dan wordt bekeken
wat er het beste kan gebeuren.
C. III. VERLOF
*Bijzonder verlof kan alleen worden aangevraagd bij de locatiedirecteur. Dit kan via het
aanvraagformulier voor (bijzonder) verlof wat te vinden is op de website van de school
www.delasalle.nl onder het kopje leerlingen en ouders, of er kan een exemplaar worden opgehaald
bij de administratie.
D. I. HUISWERK
*Je zorgt dat je je huiswerk maakt of leert voor de afgesproken datum, tenzij in
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onderling overleg anders is afgesproken.
*Als je een les gemist hebt, is dat geen reden om geen huiswerk te maken. Je bent er zelf
verantwoordelijk voor dat je weet wat er in de gemiste les(sen) aan huiswerk is opgegeven.
*Het huiswerk staat altijd in Magister.
*Het op school gebruikmaken van agenda’ of schriften, kaftpapier of andere afbeeldingen,
waarvan de inhoud als kwetsend wordt ervaren door medewerkers of medeleerlingen is niet
toegestaan.
D. II. PROEFWERKEN EN TOETSEN
* Alle afspraken die te maken hebben met proefwerken en toetsen staan in het toetsprotocol en het
examenreglement. Deze staan op onze website.
E. I. VEILIGHEID EN GEZONDHEID
*Je hebt op school nooit zaken in je bezit die je eigen of andermans gezondheid of veiligheid in
gevaar kunnen brengen. Wie dit soort zaken wel bij zich heeft, kan geschorst of verwijderd worden.
*Roken kan de gezondheid ernstige schade toebrengen (K.b. 4-10-1994 St.bl. 720). Wij hebben een
rookvrije school en schoolplein.
*Wanneer geconstateerd wordt, dat een leerling alcohol, drugs of wapens bij zich heeft, wordt de
leerling geschorst en/of verwijderd; het dealen van drugs heeft verwijdering van school tot gevolg.
*Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie in de gebouwen of op de
terreinen van de school eet-, drink- en rookwaren, loten, kopie- of drukwerken of andere artikelen te
koop aan te bieden, te verkopen, te verspreiden of er reclame voor te maken.
*Het in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk op het schoolterrein en in het schoolgebouw is
ten strengste verboden. Er zal melding worden gedaan bij de wijkagent en dit zal een Halt-afdoening
en schorsing ten gevolge hebben.
*Gedrag dat bedreigend of discriminerend voor anderen is, wordt niet getolereerd.
E. II. UITERLIJK EN HYGIËNE
*Mensen passen hun kleding aan aan de omgeving waar ze zijn. Er is dus kleding die je op andere
plaatsen prima kunt dragen, maar die niet past bij een school. Houd daar rekening mee.
*In het gebouw worden geen petten, hoedjes of mutsen gedragen.
*Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draagt iedereen sportkleding. Alle nieuwe leerlingen
ontvangen een gymshirt met logo van de school. Het is mogelijk om tegen betaling een extra of
nieuw shirt te kopen bij de gymdocent. Bij de keuze van de gymnastiekschoenen dient er rekening
mee gehouden te worden dat de zolen geen strepen op de vloer nalaten. Schoenen die buiten
gebruikt zijn, mogen nooit in de gymnastiekzaal gedragen worden.
F. STRAFWERK, VERWIJDERING UIT DE LES
*Wie strafwerk krijgt, levert dit op het afgesproken tijdstip in bij de docent.
*Als je de voortgang van de les ernstig verstoort, kun je door de docent uit de les verwijderd worden.
Als dit gebeurt, meld je je onmiddellijk bij de leerlingbegeleider.
Na een lesverwijdering moeten we ons de volgende dag om 7.45 uur melden bij de conciërge.
Wanneer er sprake is van pesten, lesverwijdering en/of brutaal gedrag dan volgen, indien nodig,
aanvullende maatregelen.
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HUISWERKTIPS VOOR OUDERS EN LEERLINGEN
1.Toon belangstelling voor de school en voor het huiswerk van uw kind.
• Positief reageren op huiswerk.
• Ruzies en spanningen proberen te vermijden.
2.Kies een rustige plek om te werken.
• Bij lawaai van televisie of radio is huiswerk maken niet mogelijk.
• Op de tafel of het bureau moeten niet allerlei spullen liggen die afleiden.
• Er moet voldoende licht zijn, het moet niet te warm of te koud zijn en er moet
voldoende frisse lucht zijn.
• Schoolspullen netjes opruimen, zodat geen tijd verloren gaat met zoeken.
3.Kies elke dag een vast tijdstip om huiswerk te maken.
• Leerlingen van De la Salle studeren gemiddeld een uur per dag.
• Maak afspraken over de tijdsindeling: vrije tijd/werktijd.
• Spoor uw kind aan om te beginnen.
4.Zorg voor voldoende nachtrust.
• Hierop toezien is ook een vorm van studiebegeleiding.
Een kind van 12-14 jaar heeft gemiddeld tien uur slaap per etmaal nodig.
5.Hulp bij de organisatie van het huiswerk
• Raadpleeg de agenda in Magister voor het huiswerk.
• Denk na over de volgorde: leerwerk en maakwerk afwisselen.
• Begin met leren op de dag dat het proefwerk is opgegeven.
• Echt leren betekent veel herhalen.
• Dat kan natuurlijk niet als je je kluisje als boekenkast gebruikt.
Dus: boeken, schriften, multomappen en andere schoolspullen thuis bewaren.
• Weet wat je precies moet doen. Bijvoorbeeld vraag én antwoord op schrijven, een
invuloefening maken, plaatjes opzoeken.
• Woordjes leren: beter is drie keer 10 minuten dan één keer 30 minuten.
• Woordjes leren betekent ook de woordjes opschrijven.
• Laat iemand je overhoren. Liefst niet in de volgorde van het boek.
• Probeer zelf vragen te maken over de stof die je moet leren.
• Pak de avond tevoren je tas in, netjes alle spullen van een vak bij elkaar.
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