De Dyk Schoolklimaat - Regels voor leerlingen
1. Heb respect voor mensen en materiaal
Gedraag je in en om school zonder anderen te storen en op een manier dat iedereen met plezier
naar school kan gaan (bijvoorbeeld niet pesten, schelden, slaan en duwen). Volg altijd de
aanwijzingen van het personeel op. De school is een plaats waar iedereen zich veilig moet voelen.
Het toebrengen van schade aan (het bezit van ) anderen vinden wij dan ook heel erg kwalijk of dit nu
fysiek is of met woorden gebeurt.
2. Laat de school weten waar je (onder schooltijd) bent
Ben je ziek? Laat je ouder/verzorger dan de school bellen tussen 08.00 en 08.30 uur. Wanneer je
weer beter bent, breng je een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) mee. Maak afspraken zoveel
mogelijk buiten schooltijd. Gaat dat niet, vraag dan toestemming aan de schoolleiding. De school is
verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.
3. Tijdens de pauzes blijf je op het schoolterrein
De school is verantwoordelijk voor jouw veiligheid en gezondheid. Daarom blijf je tijdens de pauzes
op het schoolterrein. Neem eten van thuis mee of koop wat lekkers in de kantine; een bezoek aan de
Poiesz is niet toegestaan.
4. Kijk als je binnenkomt op de monitor
Het dagrooster, de leden van de corveeploeg en andere mededelingen staan op de monitor. Kijk daar
dus regelmatig op.
5. Kom op tijd op school en in de les
Ben je te laat? Meld je altijd eerst bij de conciërge. ’s Morgens te laat komen, betekent dat je of
dezelfde middag moet nablijven of dat je je de volgende ochtend om 8.00 uur moet melden. Vaker te
laat komen kan betekenen dat je de les niet meer in mag en de verloren tijd dubbel moet inhalen.
6. Neem de juiste boeken en spullen voor de lessen mee
Ben je je boeken of andere spullen voor de les vergeten of liggen ze nog in je kluisje?
Je blijft in de klas en volgt de les zo goed mogelijk. Je maakt met de docent een afspraak om
achterstand in te halen.
7. Meld problemen op school of in de les altijd bij je mentor
De mentor is er voor jou en zoekt samen met jou naar oplossingen.
8. Eet en drink verstandig en netjes
Water drinken mag altijd en overal. In de kantine kun je iets te eten en te drinken kopen. In de
kantine en op het schoolplein mag je eten en drinken. Ruim wel je afval op ! Energydrank en chips en
dergelijke zijn zo ongezond dat we dat innemen.
9. Aangerichte schade betaal je zelf
Maak je iets kapot van school of van een andere leerling? Dan betaal je of regel je zelf de schade. Dit
geldt ook voor boeken van de school. Iedere leerling let zelf op zijn/haar spullen. De school is niet
verzekerd tegen verlies of diefstal, neem dus geen kostbare sieraden of veel geld mee naar school.
10. Geen jassen in de school; geen petten in de les
We verwachten dat je netjes gekleed naar school gaat. Als je de school binnenkomt, doe je je jas en
je pet in je kluisje of je hangt hem op de kapstok.

11. Gebruik je telefoon volgens de regels
In kantine en pauzes mag je je mobiel op een veilige manier gebruiken. Opnames maken zonder
toestemming is in het kader van de privacy ten strengste verboden.
Tijdens de lessen staat je mobiele telefoon uit en is deze niet in het zicht of in het daarvoor bestemde
bakje.
Als de docent daartoe opdracht of toestemming geeft, mag je je mobiel gebruiken voor
schoolopdrachten. Het gebruik moet een actieve werkhouding ondersteunen.
Als je je mobiel ongeoorloofd gebruikt, wordt hij ingenomen tot aan het eind van de dag.
Muziek luisteren mag na toestemming van de docent, maar niet tijdens instructie- en
toetsmomenten. Je luistert muziek via een afspeellijst op je iPad, niet via YouTube, Spotify of je
telefoon. Het luisteren van muziek moet je actieve werkhouding ondersteunen en mag je niet
afleiden. Zorg ervoor dat jouw muziek niet storend is voor anderen.
12. Roken doe je niet op het schoolterrein
Het schoolplein is rookvrij.
13. Als je uit de les wordt gestuurd
Wanneer je de klas uitgestuurd wordt, neem je je schoolspullen mee en meld je je bij kamer 102.
Daar vul je een lesverwijderingsformulier in; daarna ga je aan het werk tot het eind van het lesuur. Je
meldt je aan het eind van de les met het formulier bij de docent die je eruit heeft gestuurd. De
docent bepaalt de afhandeling.

