
 

 
Schoolregels 2020-2021 
 
 
 
Ongeoorloofd lesverzuim 
Zie ons Verzuimprotocol op onze schoolsite. 
 
Te laat in de les, alleen toegang met een briefje 
Ben je te laat, dan haal je een te-laat-briefje bij de receptie waarmee je tot de les kunt worden 
toegelaten. Je mag tot 15 minuten te laat met een briefje worden toegelaten tot de les. Meer dan 
15 minuten te laat geldt als ongeoorloofd absent; er wordt dan een ingepland.  
Als je te laat bent met een geldige reden, dan geven je ouders dit dezelfde dag telefonisch door 
aan de absentie-administratie. Heb je geen geldige reden, dan meld je je de eerstvolgende school-
dag vóór 8.00 uur bij de conciërges. Heb je je binnen twee schooldagen niet gemeld, dan volgt een 
strafmaatregel.  
 

Absenties bij toetsen met geldige reden* 
Als je niet aanwezig kunt zijn bij een toets, dan moet dat vóór aanvang van de toets door de ouders 
zijn gemeld aan de absentieadministratie. De afdelingsleider beoordeelt of de absentie-reden geldig 
is. Doktersbezoek is geen geldige reden voor verzuim bij een toets of een presentatie/spreekbeurt. 
Als je niet aanwezig kunt zijn bij een presentatie/spreekbeurt, dan moet dat vóór aanvang van de 
presentatie/spreekbeurt door de ouders zijn gemeld aan de docent.  
 

Als je meteen  geldige reden absent bent bij een toets in de toetsweek, dan krijg je de mogelijkheid 
om die toets in te halen tijdens het centrale inhaalmoment voor gemiste toetsen. Indien je twee of 
meer toetsen in de toetsweek mist vanwege een geldige reden, wordt er in overleg met je mentor 
een inhaalschema gemaakt. 
 

Heb je met een geldige reden een toets of een presentatie/spreekbeurt gemist, dan spreek je met 
de docent een inhaalmoment af. Er komt ‘Inh’ op je cijferlijst te staan. Mis je het inhaalmoment, 
dan komt er een 1,0 op je cijferlijst te staan.  
 

Absenties bij toetsen zonder geldige reden* 
Als je zonder geldige reden absent bent bij een toets, dan krijg je het cijfer 1,0 voor die toets en 
geen gelegenheid om die toets in te halen. De docent licht de mentor in en je mentor informeert 
je ouders. 
 

Te laat bij een toets in de toetsweek* 
Als je te laat komt bij een toets in de toetsweek mag je tot 15 minuten na het begin van de toets 
nog binnenkomen om de toets te maken. Je krijgt geen extra tijd om de toets te maken.  
 

*Voor overige regels m.b.t. toetsen zie:   - ‘Examenreglement’ voor leerlingen in de bovenbouw 
         - ‘Regels toetsweek’ voor leerlingen niet-examenklassen  
         - ‘Regels absent bij toetsen’ 
 

Huiswerk 
Als je je huiswerk niet hebt gemaakt, dan wordt dat door de docent genoteerd in Magister.  
 
 
 
 



 
Regels m.b.t. het inleveren van opdrachten 
Je  docent moet de opdracht en de inleverdatum duidelijk afspreken. Dat betekent dat de inhoud 
van de opdracht, de wijze van beoordeling, de inleverdatum, (indien nodig) het stappenplan met 
controlemomenten, de sancties die opgelegd worden bij te laat inleveren en bij fraude, schriftelijk 
worden doorgegeven. De inleverdatum is daarnaast in de studiewijzer opgenomen. 
 

Als je problemen hebt met het inleveren van de opdracht (bijv. door computercrash, vastgelopen 
printer etc.), dan meld je dat vóór de inleverdatum aan je docent. Als een werkstuk niet wordt 
ingeleverd, dan krijg je het cijfer 1,0.  
 

Digitale media / telefoons 
Het gebruik van digitale media in de klas is alleen toegestaan met toestemming van de docent. 
Tijdens de les moet je telefoon uit staan, in de telefoontas zitten of in je kluisje liggen. Wanneer  
de telefoon wordt ingenomen, dan is hij om 16.30 uur af te halen bij receptie.  
Als je je telefoon bij je hebt bij een toets, dan krijg je een 1,0 krijgt wegens fraude (ook als hij uit 
staat en bijv. in je broekzak zit). 
 

Eten en drinken 
Eten en drinken is alleen toegestaan in de leerlingenruimte.  
 

Pauze 
Leerlingen mogen zich gedurende de pauzes niet ophouden op de eerste en tweede verdieping 
van de school. 
 

Roken 
Het is verboden om op en rond het schoolterrein te roken. Bij overtreding volgt een strafcorvee. 
 

Uit de les gestuurd 
Wanneer je uit de les gestuurd wordt, dan moet je je - met of zonder het gele formulier dat je 
van de docent krijgt - altijd melden bij P11. Je krijgt voor diezelfde dag een uur strafcorvee. 
 

Blessures en gymnastiek 
Gym moet ook bij blessures gevolgd worden. Je meldt je op ’t veld of in de gymzaal bij je gym-
docent. De docent bepaalt wat je moet doen. Alleen de afdelingsleider kan bij een langdurige 
blessure een tijdelijke vrijstelling verlenen. De leerling meldt zich in dat geval tijdens de gymuren 
in lokaal 11. 
 

Docent te laat?  
Als een docent niet op tijd bij het lokaal is, dan gaat één leerling informeren bij de roostermaker. 
De klas mag niet weg zonder toestemming van de afdelingsleider of de roostermaker. 
 

RBL 
De school heeft een meldingsplicht bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken inzake alle soorten 
absenties. Op hun site staat volgens welke regels wij dat moeten doen.  
 

Tot slot 
Voor een volledig overzicht van regels en maatregelen binnen school verwijzen we naar het 
verzuimprotocol en het leerlingenstatuut (zie ‘leerlingen’ op website WdZ). 
 
 

de schoolleiding 
 


