
 
 

 
Schoolregels Willem de Zwijger College – augustus 2021  
 
Lesbezoek en verzoek om vrijstelling 
o De school kan lessen inroosteren van 08.30 – 16.30 uur.  

o De leerling volgt alle op het lesrooster voorkomende lessen inclusief de banduren en kwt-uren.   

o De leerling neemt deel aan alle programmaonderdelen (niet zijnde reguliere lessen) die school 

als onderdeel van het onderwijs aanbiedt, waaronder ook de werkweken en excursies. 

o De leerling is bij de start van de les in het lokaal waar hij les heeft. Wie niet bij de start van de les 

in het lokaal is, is te laat en haalt een briefje bij de conciërge/loge. 

o Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en zich willen afmelden, melden zich bij de 

conciërge/loge. De leerling mag pas naar huis gaan, als één van de ouders akkoord is. Ouders 

wordt verzocht om te bellen als hun kind veilig thuis is aangekomen. 

o Als een leerling ziek is en niet naar school kan komen, dienen ouders hun kind tussen 08.00 en 

08.30 telefonisch ziek te melden via 035-6927600. Ook als een leerling 18 jaar of ouder is, moet 

de ziekmelding door een ouder/verzorger worden gedaan. Ouders dienen hun kind elke dag 

opnieuw ziek te melden.  

o Een verzoek om vrijstelling van lessen voor meer dan één dag dient tenminste zes weken voor 

de verlangde periode ingediend te worden bij de afdelingsleider. 

o Kortdurende vrijstelling van lessen (medische afspraken bv) dient vooraf bij de conciërge te 

worden gemeld via 035 – 6927600. Controleafspraken bij orthodontisten en (tand)artsen 

worden liefst tijdig gepland, na schooltijd en in ieder geval niet tijdens een toets.  

 
Huiswerk en toetsen 
o Huiswerk dat opgegeven wordt, wordt gemaakt.   

o Een leerling die met een geldige reden geen gelegenheid gehad heeft om huiswerk te maken, 

neemt een briefje mee van ouders en laat dat voorafgaand aan de les aan de docent zien.  

o Als een leerling zijn huiswerk niet op orde heeft dan noteert de docent dit in Magister. Het is 

aan de docent om de eventuele sanctie voor het niet op orde hebben van het huiswerk te 

bepalen.  

o Als een leerling de vierde keer het huiswerk niet op orde heeft, neemt de mentor contact op 

met leerling en ouders. 

o Indien huiswerk en/of boeken na dit gesprek wederom niet op orde zijn, nodigt de mentor de 

leerling en diens ouders uit op school voor een gesprek. Als er naar aanleiding van dit gesprek 

geen verbetering optreedt, zal de leerling en diens ouders worden uitgenodigd voor een gesprek 

met de afdelingsleider.  

 
Ongeoorloofd te laat 
o Leerlingen die ’s ochtends dan wel gedurende de dag te laat in een les zijn, melden zich bij de 

conciërge/loge voor een te-laat-briefje. Zij kunnen met dit briefje alsnog de les in. De volgende 

ochtend meldt de leerling zich om 08.00 uur bij de conciërge/loge.  



 
 
 
 
o Ook als een leerling te laat is vanwege een medische afspraak, meldt deze zich bij de 

conciërge/loge voor een “te-laat-briefje”. De leerling hoeft zich in dit geval niet om 08.00 uur te 

melden.  

o Als een leerling meer dan 15 minuten te laat is, wordt dit gezien als spijbelen. Als een leerling 

een lesuur spijbelt, moet hij hiervoor twee lesuren terugkomen, namelijk het “nulde uur” (van 

07.45 tot 08.30 uur) en het uur na de laatste les van de leerling.   De leerling komt dus de 

eerstvolgende dag 45 minuten eerder op school (07.45 uur) en blijft na zijn laatste uur 50 

minuten langer.   

o Bij 3 x te laat komen in een schooljaar, neemt de mentor contact op met de ouders per mail.  

o Bij 6 x te laat komen in een schooljaar, maakt de mentor een afspraak met de leerling en diens 

ouders. Tevens wordt hiervan melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.  

o Als het te laat komen ook na dit gesprek voortduurt, zal de afdelingsleider contact opnemen met 

de leerling en diens ouders.  

o Indien het te laat komen ook dan aanhoudt, zal de leerplichtambtenaar contact opnemen.  

 
Onrechtmatig verzuim 
Een leerling die zonder geldige reden een lesuur mist, spijbelt.  
o Indien een leerling spijbelt, meldt de leerling zich de volgende ochtend om 07.45 uur op school 

en blijft na zijn of haar laatste les nog een lesuur na.  

o Indien de leerling in totaal drie lesuren gespijbeld heeft, neemt de mentor per mail contact op 

met ouders.  

o Indien na dit contact het spijbelen continueert, nodigen de mentor en de afdelingsleider de 

ouder met de leerling uit voor een gesprek. Conform de leerplichtwet wordt dan ook de 

leerplichtambtenaar geïnformeerd.  

NB:  
o Bij leerjaar 4 & 5 havo en 5 & 6 vwo wordt bij drie verzuimde uren per periode een mail 

gestuurd naar de ouders met de waarschuwing dat bij een volgend uur onrechtmatig verzuim 

het recht op herkansing vervalt.  

o Voor alle klassen geldt dat bij het vierde uur onrechtmatig verzuim de mentor de ouders 

informeert dat de herkansing voor een bepaalde toetsperiode vervalt.  

 
Lesverwijdering 
o De redenen voor lesverwijdering zijn divers, maar liggen meestal in ordeverstoring tijdens de les.  

o De docent bepaalt of een leerling tijdelijk uit de les wordt verwijderd (een time-out) of dat deze 

het gehele resterende deel van de les niet meer welkom is (gele kaart).  

o Bij een time-out wacht de leerling zonder telefoon op de gang voor het lokaal tot de docent hem 

weer binnen laat.  

o De docent geeft duidelijk aan of de leerling voor een time-out naar de gang gestuurd wordt of 

dat deze zich moet melden (er definitief uitgestuurd wordt).  

o Bij een gele kaart meldt de leerling zich zonder telefoon bij de conciërge/loge en gaat hij in de 

leerlingenruimte aan het werk.  

o Aan het einde van de les meldt de leerling zich met de gele kaart bij de docent en maakt hij met 

deze docent een afspraak om het voorval na te bespreken. De docent bepaalt in dat gesprek de 

sanctie en vermeldt deze op de gele kaart. De afgehandelde gele kaart retourneert de leerling 

bij de conciërge/loge.  

o Bij de derde gele kaart neemt de mentor telefonisch contact op met de ouders om ouders te 

informeren over het feit dat ongewenst gedrag blijft aanhouden. Aan ouders wordt gevraagd dit 

met hun kind te bespreken. In Magister wordt hiervan door de mentor een notitie gemaakt.  



 
 
 
 
o Bij de vierde gele kaart volgt een gesprek met de afdelingsleider (leerling + afdelingsleider). 

Hierbij kan de afdelingsleider besluiten de leerling een additionele sanctie op te leggen(dus een 

extra sanctie naast de straf die de docent heeft opgelegd). Bij aanhoudende verwijderingen, 

nodigt de afdelingsleider de leerling en de ouders uit op school voor een gesprek. Als ook na dit 

gesprek geen verbetering zichtbaar is, kan de afdelingsleider besluiten om de leerling te 

schorsen.  

 
Pauzes en schoolgebouw 
o Jassen moeten worden opgehangen aan de kapstok of in een kluisje worden opgeborgen.  

o In het klaslokaal bewaart de leerling zijn telefoon ALTIJD in de daarvoor speciaal bestemde 

telefoontas.  

o Mobiele telefoons mogen onder lestijd alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming 

van de docent, bijvoorbeeld voor het opzoeken van gegevens.  

o Het is niet toegestaan filmpjes of foto’s van anderen te maken, tenzij zij hiervoor nadrukkelijke 

toestemming hebben gegeven. Dit geldt voor het hele schoolterrein, zowel binnen als buiten. 

o Tijdens de pauzes is het verboden zich op de verdiepingen te bevinden. Voor leerlingen die in de 

pauze willen studeren, kan een uitzondering worden gemaakt. 

o Leerlingen mogen tijdens de lessen niet door de school “zwerven”. Leerlingen die een tussenuur 

hebben, kunnen terecht in de mediatheek of in de aula.  

o Een leerling die uit de les verwijderd is (gele kaart), meldt zich direct bij de conciërge/loge en 

brengt de resterende tijd van het lesuur door in de aula (of mediatheek).  

o Er wordt in de school, op het schoolterrein en in de omgeving van de school niet gerookt. 

o Het bezitten, gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op school en tijdens 

de schooluren niet toegestaan.  

o Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze zich ordelijk en verantwoordelijk gedragen in en om 

het gebouw en dat ze geen overlast veroorzaken voor omwonenden. 

 
Fietsen en bromfietsen 
o Fietsen en bromfietsen worden – goed afgesloten – op de daartoe bestemde plaatsen gestald.  

o Fietsen die buiten de daartoe bestemde plaatsen worden aangetroffen worden aan de ketting 

gelegd en kunnen om 16.30 worden opgehaald bij de conciërge. 

 
NB. 
Alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, houden zich aan de schoolregels. Bij het overtreden van een 
schoolregel hoort een sanctie. Deze is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding.  
Overal waar ouders staat, kan ook verzorgers gelezen worden, en waar hij staat kan ook zij gelezen 
worden.  
 
 
 
 


