
 
 

Schoolregels 
 
Schoolregels en leerlingenstatuut    
Als je met zoveel mensen dagelijks bij elkaar bent is het belangrijk dat iedereen zich houdt 
aan afspraken. Uitgangspunt is dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. Van 
zowel leerlingen en medewerkers als ouders/verzorgers verwachten we dat zij regels en 
aanwijzingen opvolgen, respect hebben voor elkaar en elkaars spullen, zorgen voor een 
rustige leeromgeving en op een fatsoenlijke manier met elkaar spreken. 
 
De mentor bespreekt de schoolregels met de leerlingen in de introductieweek. Leerlingen 
kunnen dan zelf ook aangeven welke regelingen ze aanvullend willen afspreken. De rechten 
en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut.  
 
Algemene schoolregels 
• Ik werk mee aan een veilig en prettig schoolklimaat voor iedereen. 
• Ik toon respect voor anderen. 
• Ik luister naar de mening van anderen. 
• Ik respecteer de mening van anderen. 
• Ik let op mijn taalgebruik. 
• Ik gebruik geen geweld. 
• Ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en van anderen. Als ik mijn agenda of 

bladzijdes uit mijn agenda kwijt ben, kan ik voor € 10,= een nieuwe agenda kopen bij de 
teamleider. 

• Ik help eraan mee het schoolgebouw en de omgeving netjes en schoon te houden. 
• Ik houd me aan afspraken.  
• Ik respecteer het als iemand mij duidelijk maakt dat ik me niet aan een afspraak houd. 
 
Overige schoolregels 
• Ik ben maximaal een half uur voor aanvang van de les op school en na de les blijf ik niet 

wachten in of rondom school.  
• Op het schoolterrein loop ik met mijn fiets aan de hand. 
• Ik zet mijn fiets op slot op de daarvoor bestemde plaats. 
• Ik hang mijn jas aan de kapstok. 
• Ik laat geld en waardevolle spullen thuis of bewaar ze in mijn kluisje. 
* Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen in de pauze op de daarvoor aangegeven plekken. 

Tijdens lesuren ligt mijn telefoon in mijn kluisje. 
• Ik neem geen mes of ander wapen mee. 
• Ik neem geen drugs en/of alcohol mee. 
• Ik word onmiddellijk geschorst als ik drugs bij me heb en/of er in handel in afwachting 

van plaatsing buiten de instelling. 
• Ik speel geen spelletjes om geld. 
• Ik draag tijdens de les geen hoofddeksel (pet, hoed, hoofddoek) tenzij hiervoor om 

godsdienstige redenen schriftelijk of mondeling bij de teamleider ontheffing is 
aangevraagd door ouder(s)/verzorger(s) en door de teamleider is verleend. 



 
• Ik draag geen aanstootgevende kleding. 
• Ik zorg ervoor dat door mijn kleding of kapsel oogcontact met andere mensen niet 

wordt belemmerd. 
• Ik draag bij de sportlessen en praktijklessen geschikte kleding en schoenen. 
• Ik ga alleen met toestemming van een docent een lokaal in of uit. 
• Ik meld me af bij de balie als ik onder schooltijd de school verlaat. Ik meld me ook weer 

bij de balie als ik terug ben op school. 
• Ik maak met mijn mobiel of camera op school geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames 

zonder toestemming van de ander. 
• Ik ruim alle gebruikte spullen netjes op, ook na de pauze. 
• Eten en drinken doe ik alleen tijdens de pauzes op de daarvoor bestemde plaats. 
• Ik gedraag me netjes tijdens het eten. 
• Het Sprongcollege heeft een gezonde schoolkantine. Ik wil gezond leven en neem 

daarom geen energiedrank /drank met taurine en cafeïne mee. 
• Ik wil gezond leven, dus ik rook niet op school.  

• Op school heb ik geen kauwgom bij me. 
• Ik mag niet met een landbouwvoertuig rijden of parkeren op het terrein van de school. 
 
Ziekmelden 
Van je ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij de school bellen tussen 08.15 en 08.30 
uur als je ziek bent of een e-mail sturen naar SC_concierge@ivo-deurne.nl. De ouder kan ook 
een ziekmelding voor dezelfde dag, tot 8.30 uur, via Magister doorgeven. Informatie over 
ziekmelden via Magister staat op onze website, onder: info, overige, ziekmelden. 
 
Word je tijdens een schooldag ziek?  
Je overlegt met de docent waar je op dat moment les van hebt. Als besloten wordt dat het 
beter is om naar huis te gaan, dan bel je naar je ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen dat je 
naar huis gaat. Bij thuiskomst laat je je ouder(s)/verzorger(s) naar school bellen zodat we op 
school weten dat je veilig thuis bent gekomen. 
Ben je ziek op een stagedag?  
Je belt dan voor 08.30 uur naar je stagebedrijf en naar school. 
 
Ben je weer beter?  
Dan meld je je op de dag van terugkomst op school met een briefje van je 
ouder(s)/verzorger(s) bij de conciërge. 
 
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Deze staan 
op onze website. 
 
Straffen, schorsen en definitieve verwijdering          
Straffen 
Bij het overtreden van een schoolregel zal de soort straf en de strafmaat in verhouding staan 
met de aard en de ernst van de overtreding. 
  



 
 
Schorsen 
1. De teamleider kan besluiten tot een schorsing bij overtreding van een schoolregel. 

Hiervan worden de ouder(s)/verzorger(s) altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. 
2. Bij zware overtredingen of herhaalde schorsingen kan de leerling door de directie voor 

meerdere dagen geschorst worden. Hiervan worden ouder(s)/verzorger(s) altijd 
schriftelijk, met opgave van redenen, op de hoogte gebracht. 

 
Definitieve verwijdering  
Bij herhaalde schorsingen of zeer ernstige vergrijpen kan de rector besluiten de leerling van 
de school te verwijderen en zal direct gezocht worden naar overplaatsing naar een andere 
school. 
 
Klachten 
Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op 
een behoorlijke wijze vervult, dan kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld 
bij de docent of mentor. Is diens reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende 
dan kan de klacht alsnog bij de betrokken teamleider mevr. J. Hikspoors worden ingediend. 
 
Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u terecht op onze website.  
 
Pauzes        
Tijdens de pauzes blijven leerlingen in de aangegeven pauzeruimtes, of op het pauzeplein 
van de school. Er wordt toezicht gehouden door de docenten. Wanneer leerlingen zonder 
toestemming het schoolterrein verlaten worden er passende maatregelen getroffen. 
 
Informatie aan gescheiden ouders   
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is 
over de communicatie tussen beide ouders en de school over betreffende leerling. Daarom 
heeft de school een protocol opgesteld hoe hiermee om te gaan. 
 
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens 
gescheiden ouders. Dat betekent in beginsel dat de school ervan uitgaat dat ouders die 
gescheiden zijn elkaar informeren over schoolse zaken van hun zoon en/of dochter. 
 
Het protocol ‘Informatie gescheiden ouders kunt u vinden op onze website.  
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