THIS IS HOW WE DO IT
LEEFREGELS HERLE





We gaan respectvol met elkaar om en zitten niet aan elkaar of elkaars spullen.
We houden ons aan de algemene regels, de waarden en normen, en laten ons
hierop aanspreken.
We zorgen samen voor een goed leerklimaat en een schone school.
We lossen problemen op een correcte manier op.

ALGEMEEN














Je bent op tijd op school en op tijd in de les.
Je komt binnen via de leerlingen-ingang in de fietsenkelder.
Na het belsignaal ga je rustig, via de kortste route, naar het lokaal van dat lesuur.
In het gebouw draag je geen pet.
Indien je het leslokaal tijdens het lesuur moet verlaten, krijg je een “loopbadge”
mee van de docent.
Tijdens de pauze mag je je telefoon gebruiken in de aula en op het plein. Alleen
op het plein mag je bellen.
Filmen en fotograferen zijn op school verboden.
Je mag alleen in de aula en op het schoolplein muziek luisteren met koptelefoon.
Je gaat, in principe, tijdens de pauze naar het toilet.
Tijdens de pauze mag je even naar je kluisje.
Tijdens pauzes en voor de lessen ben je op het schoolplein of in de aula en hang
je niet in de gangen.
Na je laatste les ga je naar huis.
Er is een samenscholingsverbod in de straat: dit betekent dat je niet met
groepjes rondom de school mag hangen.

IN DE KLAS







Op de gang trek je je jas uit.
Je hangt je jas op de daarvoor aangewezen plaats in het lokaal.
Je telefoon staat uit en zit in je tas.
Soms heb je je telefoon nodig voor de les, maar dan geeft de docent dat aan.
Je hebt je spullen bij je.
De spullen die je nodig hebt liggen voor je op tafel .

IN DE GANG



Lopen wij rustig.
Praten wij rustig met elkaar

IN DE AULA



In de pauzes;
o ruimen wij ons afval op.
o praten wij rustig met elkaar.
Tijdens OLC-uren;
o zitten we te werken aan een tafel.

