“Zo doen wij dat hier”
De tien van goud

Schooljaar 2011-2012

De tien gouden regels van
Campus Winschoten
Regels zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt: in de thuissituatie
gelden er regels en in het verkeer moeten we ons aan regels houden. Als
iedereen dit doet, dan blijft het plezierig. En dat is wat de Campus Winschoten wil
zijn: een plezierige school. Daarom zijn er omgangs- en schoolregels vastgesteld.
Deze regels gelden voor iedereen die actief is binnen de school en luiden:

In het algemeen...
1 Gedraag je netjes en val niemand lastig
2 Respecteer elkaar en gun elkaar de ruimte
Dit geldt voor de omgang met klasgenoten, docenten en voor
ondersteunend personeel. Maar zeker ook voor de mensen die rondom de
school wonen en/of werken.
In elk leslokaal....
3 Eten, drinken en snoepen we niet. Dit doen we tijdens de pauzes in de
kantine of op het schoolplein.
4 Is het dragen van hoeden, petten of andersoortige hoofdbedekkingen
slechts toegestaan als erkende religieuze redenen hieraan ten
grondslag liggen.
5 Is een mobiele telefoon of soortgelijke apparatuur niet toegestaan.
Zorgt een mobiele telefoon toch voor overlast, dan wordt de mobiele
telefoon tot het einde van de les ingenomen.
6 Kunnen speciale regels gelden die belangrijk zijn voor de veiligheid en
goed verloop van de lessen. De vakdocent geeft deze regels duidelijk
aan. Jouw veiligheid gaat voor alles; dus houd je aan hieraan!
In de kantine en op het schoolplein...
7 Gaan we voor een schone school & mileu!
Daarom gooien we afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
8 Is roken NIET toegestaan.
Wil je toch graag roken? Dan kan dat op de daarvoor bestemde
rookplaatsen.
Op het Internet...
9 Mag je geen software downloaden en op het netwerk plaatsen zonder
toestemming van de ICT-coordinator van de Campus.
10 Is cyberpesten, bezoeken van sites met pornografisch, racistisch,
discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal uiteraard NIET
toegestaan.

2

Niet nakomen van omgangsregels en
schoolregels: de consequenties
Campus Winschoten hanteert bij het niet nakomen van de omgangs- en
schoolregels de volgende procedure:


Indien het gedrag van de leerling niet goed is zal er een gesprek met
de leerling en zijn studieloopbaanbegeleider plaatsvinden.
(Fase 1, een negatieve, maar beheersbare situatie)



Indien er in het gedrag van de leerling geen verbetering optreedt zal
de leerling samen met zijn ouders/verzorgers en de
studieloopbaanbegeleider en/of teammanager een gesprek hebben.
Daarbij worden bindende contract-afspraken gemaakt.
(Fase 2, een negatieve en moeilijk beheersbare situatie)



Indien het gedrag van de leerling dan nog geen verbetering laat zien,
zal er een gesprek met de managment/directie van de school
plaatsvinden, waarbij passende consequenties worden verbonden aan
het aanhoudende ongewenste gedrag.
(Fase 3, een negatieve, onbeheersbare situatie)
Tot slot

We hebben in dit document alleen onze belangrijkste regels beschreven.
Een uitgebreide omschrijving van het schoolregelement staat omschreven
in de schoolgids 2011-2012. In die gevallen waarin de huidige
schoolregels niet voorzien, beslist de directeur of diens vervanger.
Wij willen graag dat het voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn
ten aanzien van de omgangsvormen en regels op school. Als deze regels
achter elkaar worden doorgelezen lijkt het misschien dat niets mag, maar
dit is niet het geval. We willen juist dat veel mogelijk is, maar dat kan pas
als iedereen de gemaakte afspraken nakomt. Een school waarbij duidelijk
is:

“Zo doen wij dat hier!”
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