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Fietsen worden in het fietsenrek geplaatst.
Op het plein en in de school gedraag je je zo dat anderen er geen hinder van hebben.
Buiten de lessen mag je zonder toestemming van een docent niet in een lokaal zijn.
Als je ziek bent moeten je ouders/ verzorgers voor 7.45 uur naar school bellen. Als je
tijdens de lessen ziek wordt, meld je dit aan de teamleider dhr. N. Asma.
Vrij vragen voor bezoek aan arts, tandarts, orthodontist, e.d. moet tijdig schriftelijk
aangevraagd worden door je ouders/verzorgers bij de teamleider dhr. N. Asma.
Tijdens de lessen geen snoep, kauwgum en drinken gebruiken. Telefoon uit en in het
bakje.
In school dragen we geen jas en hoofddeksel en geen aanstootgevende kleding.
Wanneer je geen huiswerk hebt kunnen maken meld je dit aan het begin van de les aan
de docent.
Repetities inhalen moet je zelf binnen een week regelen met de docent.
Als je bij de gymlessen niet mee kunt doen neem je een briefje mee van je
ouders/verzorgers. Je bent dan wel in de sporthal.
Boeken moeten altijd gekaft en voorzien zijn van een naamsticker. Vermissing en
beschadiging van de boeken wordt in rekening gebracht.
Bij diefstal wordt de politie ingeschakeld. Zonder toestemming kom je niet aan spullen van
school of van je medeleerlingen.
Roken, alcohol, energy drink, drugs, wapens en balspelen zijn in en op het terrein van de
school verboden.
Zorg dat je op tijd in de les bent. Aan het begin van het 1e en na de 1e en 2e pauze gaat er
2x een bel. Je zorgt dat je bij de 2e bel in het lokaal bent en klaar om met de les te
beginnen.
De mediatheek is een stilteruimte waar je rustig mag werken alleen met toestemming van
de docent.
Elke leerling leest ’s ochtends de mededelingen op het mededelingenbord.
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