De hoofdregel van het Reeshof College luidt:

DOE NORMAAL EN TOON FATSOEN.....!

Op het Reeshof College gaan we fatsoenlijk met elkaar om, letten we op ons taalgebruik, luisteren we naar elkaar en
laten we elkaar uitpraten!
De basisafspraken voor je afwezigheid en ‘te laat’:
•
•
•
•
•
•
•

Als je verlof wilt aanvragen voor een speciale gebeurtenis, dokters-, tandarts- of ortho-bezoek zorg
je vooraf voor een ingevuld en ondertekend verlofbriefje.
Verlofbriefjes moet je inleveren op de kamer van de teamleider, dit doe je zo snel mogelijk. Je ouders vragen
verlof aan en de school bepaalt of het mag.
Als je ziek bent moeten je ouder(s)/verzorger(s) tussen 08.00 en 08.30 naar school bellen. Ook als je
bijvoorbeeld plotseling naar de dokter moet.
Als je weer ‘beter’ bent en/of weer naar school komt, moeten je ouder(s)/verzorger(s) óók bellen tussen
08.00 en 08.30 op de dag dat je weer komt.
Als je niet goed wordt af- of aangemeld sta je op afwezig. Dit kan mogelijk vervelende gevolgen hebben.
Spijbel je, dan kost je dit tijd. Elk gemist lesuur wordt namelijk dubbel ingehaald. Ook wordt er altijd melding
gemaakt bij de leerplichtambtenaar (dit kan een procesverbaal of HALT-straf opleveren).
Ben je 3x te laat in één periode, dan gaat dit je tijd kosten (3x = 2uur / 4x = 2uur / 5x = 4 uur / 6x = 4 uur /
meer dan 6x = melding bij de leerplichtambtenaar).

De basisafspraken bij binnenkomst en tijdens de les:
•
Je docent opent de les, hierbij hoort een controle op netheid van het lokaal.
•
Je jas zit in je kluisje; dus geen jassen in het lokaal.
•
Een leerling maakt enkel gebruik van een schooltas voor zijn/haar boeken. Daarnaast eventueel een
rugzak/sporttas voor de sportkleding. Verder worden er géén andersoortige tasjes in de school én op het
schoolplein gedragen.
•
In de school én op het schoolplein worden geen hoofddeksels (petjes, mutsen, e.d.) gedragen, uitzondering
hierop zijn bekleding vanuit geloofsovertuiging.
•
Bij aanvang van de les heb je alle benodigde spullen van de les op je tafel, dus al in het lokaal. Heb je niet
alles paraat en moet je een bezoek hiervoor brengen aan je kluisje of iets dergelijks, dan ben je ‘te laat’ en
krijg je ook een aantekening voor het niet in orde hebben van je spullen.
ste
•
Als bij het 1 uur de deur van het klaslokaal dicht is betekent dit dat de les is begonnen. Ben jij nog niet
binnen, ben je dus ‘te laat’. Je haalt een ‘te laat’ briefje bij de conciërge.
•
Ben jij bij de andere uren te laat, dan kom je rustig binnen en noteert de docent dat je ‘te laat’ bent.
•
Er wordt niets gegeten of gedronken in de les of in de school, met uitzondering van de aula, de tribunetrap
en het schoolplein. Kauwgom wordt nergens gegeten.
•
Je mag alleen je telefoon in het lokaal gebruiken als de docent vindt dat dat voor de les nodig is. Verder mag
je je telefoon alléén tijdens pauzes of buiten schooltijd op het schoolplein gebruiken.
•
‘Audio’-apparatuur zit in je tas én blijft in je tas – ook je oortjes is een deel van je apparatuur. Dus ‘oortjes’ in
je tas! ‘Audio’-apparatuur mag je alléén tijdens pauzes of buiten schooltijd op het schoolplein
gebruiken (uitzondering hierop lees je bij het laatste blokje).
•
Opdrachten/gesprekjes die je om wat voor reden dan ook moet afwerken (met je mentor, de teamleider, etc.)
en die niets met de les die jij gaat volgen te maken hebben, werk je af op een ander moment; niet tijdens
deze les…! Dus; niet aankloppen bij je docent van ‘mag ik even dit of dat’.
•
Tijdens een leswissel kun je gebruik maken van het toilet en dus niet tijdens de les.
Wat zijn de afspraken bij de afsluiting van de les:
•
De docent sluit een les af, hierbij hoort een controle van het lokaal.
•
Ook wordt besproken hoe de les is verlopen en wat de opdracht voor de volgende les is.
•
Een lokaal wordt netjes en schoon achtergelaten.
Wat zijn de afspraken wanneer je een opdracht in moet leveren (dit kan zijn praktische werk / een schrift / een
werkboek):
•
Opdrachten worden altijd netjes, leesbaar en respectvol (algemene verzorging van een gemaakt werk)
ingeleverd.
•
Als de docent je werk bekijkt wordt er onder andere ook op gelet of je werk niet gekopieerd is van
bijvoorbeeld internet en of je je best hebt gedaan om goede zinnen te maken.
•
Een docent kan je werk weigeren als het niet voldoet aan wat hierboven is beschreven.
•
Wanneer opdrachten niet worden ingeleverd of toetsen niet worden ingehaald volgens de gemaakte
afspraken krijg je uiteindelijk een 1.1 op je cijferlijst.

Wat zijn de afspraken tijdens een pauze én voor- & na schooltijd(of bij een tussenuur) :
•
Je blijft altijd op school, dus ook tijdens de pauzes! Kortom; je mag het schoolterrein tijdens een lesdag niet
verlaten.
•
Een leerling mag op het Reeshof College NIET roken.
•
Jij mag in en rondom de school geen energydranken of energysnoepgoed nuttigen.
•
De ochtend- & middagpauze wordt gestimuleerd om deze op het plein door te brengen. Je mag daarnaast
gebruik maken van de aula en tribunetrap.
•
In de lunchpauze mag je gebruik maken van de aula. Naast de aula mag je ook op de tribunetrap je pauze
doorbrengen. Als je naar buiten gaat, moet je op het schoolplein blijven.
•
Als je een tussenuur hebt, mag je gebruik maken van de aula of jouw eigen groepsgebied (stilteruimte) In
deze ruimte moet je je wel rustig gedragen, omdat de lessen niet mogen worden verstoord. Tijdens de
lessen moet het in de gangen rustig zijn.
•
Tijdens een tussenuur mag je in het afgesproken gebied in de aula individueel gebruik maken van je ‘Audio’apparatuur. Dit betekent zelfstandig (eigen oortjes in eigen oren) muziek luisteren!
•
Trappenhuizen zijn alleen bedoeld om naar een andere les te gaan.
•
Je bent, samen met jouw medeleerlingen, verantwoordelijk voor de netheid in en om de school. Dat betekent
onder andere dat we van jou verwachten dat je afval netjes in de daarvoor bestemde
containers/prullenbakken gooit. Als je je niet aan deze regel houdt, krijg je extra corveediensten opgelegd.
• Als je na afloop van de lessen nog wat langer op school wilt blijven, mag dat. Je kunt in dat geval gebruik
maken van de aula, jouw eigen groepsgebied of van één van de studieruimtes.
• Je mag dan niet rondom de school gaan hangen. De voor- en naschoolse ontmoetingsplaats is het
stationsplein. Ook voor ‘gasten’ is dit de plek om te ontmoeten en niet aan het schoolhek of op het
schakelplein tussen de school en de buurtbewoners.

