Algemene gedragsregels
Iedereen wil zich thuis voelen op school. Dat lukt alleen als we rekening houden met elkaar.
Daarom zijn er afspraken en regels.
ALGEMEEN
• Je krijgt een schoolpas, waarmee je kunt inloggen, boeken lenen, feesten bezoeken en nog veel
meer. Als je je pas kwijt of vergeten bent, heeft de conciërge een leenpas. Dat kost je wel een borg
van 5 euro.
• De school is niet aansprakelijk bij vermissing, vernieling of diefstal van je spullen. Doe ze daarom in
je kluisje en/of zet je naam erop.
• Bij een ‘gerichte verdenking’ van wapenbezit, diefstal of fraude kan de school kluisjes, tassen, usbsticks etc. controleren.
• Voor pr-doeleinden worden foto’s gemaakt. Wil je dat niet? Meld dat dan bij de
leerlingenadministratie.
LESSEN & PAUZES
• In je pauze kun je gebruik maken van het schoolplein, de aula, de mediatheek of de studieruimtes.
• Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je op de helpdesk (tenzij de docent anders beslist).
• Iedere klas heeft twee keer per schooljaar corvee. Zo houden we samen de aula en de gangen
schoon.
ABSENTIE, TE LAAT KOMEN EN ZIEKTE
• Bij ongeoorloofde absentie worden je ouders geïnformeerd.
• Bij één tot vijf keer te laat komen, moet je je meteen na de eerste keer de volgende dag om 7.30
uur bij de conciërge melden.
• Ziek melden moet vóór 9.30 uur via 0316 - 367 800.
• Als je op school ziek wordt, ga je naar de helpdesk. Die waarschuwt eventueel je ouders.
• Als je om een andere reden (bijvoorbeeld een bruiloft) één of meer lessen niet kunt volgen, neem
je vooraf contact op met de helpdesk (zie ook absentiebrief onder het kopje ‘verzuim’). Bij huisarts-,
tandarts- of ziekenhuisbezoek moet je uiterlijk één dag van tevoren een door je ouders ondertekend
briefje inleveren bij de helpdesk en je mentor inlichten.
SOCIALE MEDIA
• De schoolregels gelden ook voor social media (Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram etc.).
• Pesten is altijd en overal verboden en dus ook op social media. Hetzelfde geldt voor bedreigen,
beledigen en roddelen. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf schrijft of plaatst én voor wat je
retweet of doorstuurt.
• Je mag informatie van of over anderen alleen met toestemming verspreiden en je mag geen
berichten plaatsen die leerlingen, medewerkers of de school kunnen schaden.
• Bij een klacht over een uiting op sociale media die betrekking heeft op de school en/of bij
overtreding van deze afspraken kan de school optreden.
• Deze afspraken gelden niet alleen tijdens schooltijd, maar ook thuis of op straat. Het Wetboek van
Strafrecht is ook online van toepassing. Dus wat in het echte leven niet mag, mag online ook niet.
• In de leshuizen zijn beeld- en geluidsdragers (dus ook mobieltjes) niet toegestaan. Over het gebruik
in de les beslist de docent.
BEWEGINGSONDERWIJS
• Brugklasleerlingen krijgen een gymshirt van de school.
• Er is een bak voor je kluissleutel en je pasje, maar dit is geheel op eigen risico. Bewaar waardevolle
spullen dus in je kluisje.

• Als je geblesseerd bent, neem je je sportkleding mee plus een briefje van je ouders met de aard en
duur van de blessure. Aan het begin van de les bespreek je met de docent hoe je aan de les kunt
deelnemen.
• Bij een langdurige blessure kun je in overleg met de docent en de helpdesk een vrijstelling van de
lessen bewegingsonderwijs krijgen. Hiervoor is ook een medische verklaring noodzakelijk.
• Als je tijdens de les geblesseerd raakt, neemt de school contact op met je ouders. Zij moeten het
doktersbezoek regelen.
ROKEN, ALCOHOL & DRUGS
• Het Candea College is een rookvrije school. Je mag dus nergens roken.
• Het Candea College is een alcoholvrije school, ook tijdens festiviteiten en ook voor leerlingen van
18 jaar of ouder. Bij vermoedens van ‘indrinken’ word je niet toegelaten en worden je ouders
geïnformeerd.
• Het is verboden in en rond de school drugs of andere ‘genotmiddelen’ te gebruiken, te bezitten of
te verkopen (dealen).
De regels staan uitgebreider beschreven in het ‘huishoudelijk reglement voor leerlingen’

