je telt mee op het

(School)regels en afspraken
Schoolreglement
Gedrag binnen en buiten het schoolcomplex Jij en de
anderen.
Of je buiten of in het schoolgebouw bent, jij vindt het
vanzelfsprekend dat je correcte taal gebruikt en respect hebt
voor medeleerlingen en personeelsleden. Als je respect hebt
voor de ander, dan krijg je dat terug. Aan gepest worden
bijvoorbeeld heb jij een grote hekel. Daarom vind jij het
logisch dat pesten niet geaccepteerd wordt. Jij vindt het fijn
dat wat van jou is niet gestolen of beschadigd wordt en
normaal dat jij je eigen bezit en andermans eigendommen
respecteert.
Aan risicovol gedrag zoals pesten, stelen, vandalisme,
blowen doe jij niet mee, want je wenst niet dat anderen dit
afwijkende gedrag naar jou vertonen. “Doe normaal!” biedt
jou en anderen veiligheid. Daarom kun je afwijkend en
onverantwoordelijk gedrag gerust melden bij je mentor, de
conciërge, de pleinmeester, de directie of bij iemand die
tijdens de (lunch)pauzes toezicht houdt.
Indien je schade toebrengt aan het gebouw, meubilair,
gereedschap, machines of andere zaken van de school,
worden de kosten daarvan aan je ouders/verzorgers of aan
jou zelf in rekening gebracht.
Uit de les gestuurd
Als je uit de les gestuurd wordt, volg je de aanwijzingen
van je mentor op.
Het is niet toegestaan om elders in de school of buiten de
school te verblijven, als je uit de les gestuurd bent. De
betreffende leraar spreekt met jou de datum, de tijd en de
plaats af waar je moet nakomen. Bij herhaalde verwijdering
uit de les worden ouders/verzorgers hierover geïnformeerd
door de mentor of de teamleider en wordt je gedrag
besproken om herhaling te voorkomen. Bij herhaling van
verwijdering uit de les kan interne of externe schorsing
volgen.
Risicovol gedrag
Hieronder verstaan wij gedrag waarbij je jezelf en/of
anderen in gevaar brengt. Vormen van risicovol gedrag
zijn: (digitaal) pesten, vechten, stelen en gebruik van drugs
of handelen daarin.
• Indien een vorm van voornoemd gedrag wordt
vastgesteld door een personeelslid, een medeleerling of een
ander persoon, dan onderzoekt de teamleider het gemelde
risicovolle gedrag. De teamleider of zijn plaatsvervanger
neemt zo spoedig mogelijk contact op met je
ouders/verzorgers.

• De teamleider of zijn plaatsvervanger stelt in
samenhang met het vastgestelde risicovolle gedrag de
maatregel vast.
• Indien een meerdaagse schorsing wordt opgelegd, dan
informeert de teamleider de leerplichtambtenaar en de
inspectie van het voortgezet onderwijs over de
opgelegde schorsing.
• Bij herhaling van risicovol gedrag kan de procedure tot
verwijdering van school in werking gesteld worden.
Leerlingenbalie en leerlingenpas
Leerlingenbalie
De leerlingenbalie is te vinden in de hal bij de hoofdingang
(receptie).
Leerlingen melden zich volgens afspraak bij de leerlingenbalie
als ze te laat komen, ziek worden, iets willen vragen over hun
rooster, iets gevonden hebben, iets kwijt zijn enz.
Leerlingenpas
Iedere leerling ontvangt in leerjaar één schoolpas met foto en
de nodige gegevens erop. In leerjaar drie wordt de pas en foto
vernieuwd. De pas is persoonlijk en de leerling dient deze altijd
bij zich te hebben mede omdat alleen via deze pas gekopieerd
en geprint kan worden. Uitlenen van de leerlingenpas is niet
toegestaan en verlies hiervan dient onmiddellijk gemeld te
worden bij de teamleider. Bij verlies van de pas wordt voor het
aanmaken van een nieuwe pas € 15,00 in rekening gebracht. De
leerling moet zelf zorg dragen voor de aanlecvering van een
digitale pasfoto.
Een veilige, gezonde en schone school Het schoolterrein
Vind jij het heerlijk om in een nette omgeving te zijn?
Als jij iets gegeten en gedronken hebt, dan gooi jij het afval in
een prullenbak. Met hetzelfde gemak gooi je je rommel in de
afvalbak. Werk dus mee aan een ‘schone school’. Leerlingen
mogen nergens in het schoolgebouw of op het schoolterrein
roken. Leerlingen wordt het roken ernstig ontraden.
Corvee
Jij kunt net als alle andere leerlingen enkele keren per
schooljaar aan de beurt komen om binnen en buiten te
corveeën. De medewerkers van de leerlingenbalie informeren
je tijdig over de verplichte corveebeurten. Het is zelfs mogelijk
dat je strafcorvee krijgt, maar dat heb je zelf in de hand. Elke
leerling moet tussen 08.00 uur en 17.00 uur beschikbaar zijn
om een strafcorvee uit te voeren.
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Het programma schoolsteward
Schoolstewards zijn leerlingen uit een bepaald leerjaar die
opereren in duo’s en leerlingen aanspreken op hun gedrag.
Het aanspreken van doelgroep tot doelgroep noemen we de
peer to peer- methode. Schoolstewards zijn leerlingen die
getraind zijn om ongewenst gedrag – zoals rommel maken,
schelden en respectloze handelingen – te signaleren en
daartegen op te treden. Stewards kunnen op verschillende
manieren ingezet worden: in de aula, de gangen,
fietsenstalling en bij de uitgang. Dit project heeft relatie
met de maatschappelijke stage en met
burgerschapsvorming in het algemeen.
In het gebouw
Respect voor de ander is de basis voor elk contact. Dat
blijkt uit je houding en je taalgebruik. Een school kan niet
zonder goede gedragsregels. Daarom zijn er
gedragsregels die jij hopelijk ook vanzelfsprekend vindt.
• Aan pesten doe jij niet mee.
• In overeenstemming met het dagrooster heb jij je
boeken en hulpmateriaal voor alle lessen bij je.
• In verband met veiligheid draag je geen hoofddeksel
en hoofdbanden.
• Je mobiele telefoon en/of overige apparaten staan
tijdens de lessen en in het gebouw op ‘uit’. Alleen in de
grote hal en in de aula is het gebruik hiervan toegestaan.
Houd jij je niet aan deze regel, dan volgt een passende
maatregel.
• Afval gooi jij in de afvalbakken.
• Elke dag lees jij op een van de monitoren in het
gebouw of de website de informatie over het
lesrooster, corvee of een (oproep)bericht.
• Gebruik toiletruimtes op nette wijze, want
iedereen heeft recht op schone toiletten.
• Op een aantal plaatsen hangen in het gebouw camera’s
om diefstal en vandalisme te voorkomen. De videobeelden
worden opgeslagen, zodat tussentijdse controle mogelijk is.
De conciërge heeft door middel van de camera’s
voortdurend zicht op verschillende ruimtes.
Gezonde school
Het BHC-PrO maakt zich sinds het schooljaar 2014 – 2015
sterk voor het predikaat ‘gezonde school’. Dat betekent dat
het aanbod in de schoolkantine nader wordt bekeken en
eventueel verder wordt aangepast aan de eisen van
gezonde voeding. Daarnaast wordt er bij iedere activiteit
waarbij leerlingen aanwezig zijn geen alcohol geschonken,
ook niet aan personen boven de 18
jaar. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ook de diplomauitreikingen op het BHC-PrO alcoholvrij zijn.

Sinds 1 augustus 2014 is de school in alle leerlingruimtes
rookvrij. Dat houdt in dat roken voor leerlingen op het
gehele schoolterrein, dus ook op en in de directe
nabijheid van het buitenterrein niet is toegestaan.
Gebruik van drugs en alcohol is ten strengste verboden.
Jij gebruikt en/of handelt niet in vuurwerk, drugs, alcohol
en jij gooit niet met voorwerpen. De politie adviseert de
directie bij gebruik en/of handel van voorwerpen die
wettelijk verboden zijn. Houd jij je niet aan deze belangrijke
gedragsregel, dan kan schorsing of zelfs verwijdering van
school het gevolg zijn. Jij begrijpt dat tegen risicovol
gedrag opgetreden wordt. Bij constatering van ernstig
risicovol gedrag en onbehoorlijk taalgebruik naar
medeleerlingen en personeelsleden neemt de teamleider
of de directeur onderwijs onmiddellijk contact op met je
ouders/ verzorgers en/of de politie. Veiligheid begint bij jezelf!
Uitgifte paracetamol
In het kader van veiligheid handelen wij op onze school
conform de afspraken en regels van het Protocol
medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen van de
GGZ Midden-Brabant.
Dit betekent dat wij geen paracetamol verstrekken aan
leerlingen. Dit protocol kunt u vinden op onze website bij de
downloads.
Roosterzaken / aanwezig / afwezig / ziek / verlof / te laat /
spijbelen
Lesuitval
Op de monitoren in de hal kun je informatie lezen over lesrooster,
corvee en andere zaken.
• Zonder toestemming is het niet toegestaan het
schoolterrein te verlaten, omdat je ouders/verzorgers ervan
uitgaan dat je op school verblijft.
Na de laatste les
Je verlaat na je laatste les zo snel mogelijk het gebouw en het
schoolterrein om op tijd thuis te zijn.
Iemand spreken
Wil je de teamleider, een leraar of een directielid spreken, dan
ga je naar de leerlingenbalie, want daar is men op de hoogte
van hun aanwezigheid.
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Informatie en verlof aanvragen
Als je bepaalde informatie wenst, dan ga je naar de
leerlingenbalie in de hal. Elke vorm van verlof dient vooraf
door ouders/verzorgers schriftelijk te worden aangevraagd
bij de teamleider. Dit kan ook via de website.
Te laat
Als je te laat bent meld je je bij de leerlingenbalie in de
grote hal. Als je een geldige reden hebt, dan ontvang je
een ‘telaatkaartje’ om naar de les te gaan. Het te laat
komen wordt in Magister geregistreerd.
Je ouders/verzorgers en docenten kunnen zo zien
wanneer en hoe vaak je te laat was. Ben je zonder
geldige reden te laat, dan kom je in principe dezelfde
dag terug om een half uur te corveeën. Je moet je
hiervoor na het laatste lesuur melden bij de
leerlingenbalie. Sancties en bewaking van de
uitvoering van de sanctie liggen bij de leerlingenbalie in
samenwerking met de conciërges.
Bij vier maal te laat zonder reden wordt er vanuit de
leerlingenbalie een mail naar de teamleider gestuurd. De
leerlingenbalie maakt een aantekening in Magister. Helpt
dit niet, dan wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd
over het ongeoorloofd te laat komen en volgt een
leerplichttraject met officiële melding.
Ziekte
Ziekte of onvoorzien verzuim geven je ouders/
verzorgers ’s-ochtends telefonisch door aan de school
bij de leerlingenbalie. Je wordt ziek gemeld met de
verwachte duur van afwezigheid. Indien de duur van de
afwezigheid afwijkt, bellen je ouders/verzorgers
opnieuw. Wanneer je na ziekte weer terugkeert op
school, dien je een getekend briefje van thuis af te geven
bij de leerlingenbalie met de duur en reden van je
afwezigheid. Dit briefje wordt gescand en toegevoegd
aan Magister. Indien het briefje niet retour komt neemt
de leerlingenbalie contact op met je ouders/verzorgers.
Je afwezigheid wordt in Magister geregistreerd. Je
ouders/verzorgers en docenten kunnen zo zien of je
afwezig bent gemeld. Ben je afwezig zonder dat je
afwezigheid gemeld is, dan neemt de leerlingenbalie die
ochtend nog contact op met je ouders/verzorgers. Er
wordt dan gevraagd naar de reden van het verzuim.
Ziek naar huis
Als je tijdens de schooluren ziek wordt, meld je je bij de
teamleider of je mentor. Hij neemt contact op met je
ouders/ verzorgers. In overleg met je ouders/verzorgers
wordt besloten of je wordt opgehaald of zelf naar huis
gaat. Je krijgt een “toestemmingskaartje” (kaart met
telefoonnummer) mee. Afwezigheid door ziekte wordt
in Magister geregistreerd door de leerlingenbalie.Van
thuis uit wordt naar school gebeld (zie punt 3
“terugbelkaartje”) om te melden dat goed bent
tuisgekomen.

Ongeoorloofd schoolverzuim
• Bij vastgesteld, ongeoorloofd schoolverzuim wordt met jou
afgesproken hoe en wanneer de verzuimde lestijden worden
ingehaald. Elke ongeoorloofd verzuimde lestijd haal je
dubbel in!
• Bij herhaling ontvangen je ouders/verzorgers een
schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de
teamleider.
• Bij hardnekkig ongeoorloofd schoolverzuim ontvangt de
leerplichtambtenaar een overzicht van het
ongeoorloofde schoolverzuim en zal verder actie
ondernemen.
Verzuimspreekuur
De leerplichtambtenaar krijgt jongeren op het spreekuur die
hebben verzuimd en/of vaak te laat zijn geweest. Hij kan
wijzen op gevolgen van spijbelen of te laat komen. De
leerplichtambtenaar geeft hen op deze manier een eerste
waarschuwing. Dit is geen officiële waarschuwing en zal
daarom door school nog niet gemeld worden in DUO. Het
verzuimspreekuur heeft een preventieve doelstelling.
Fiets / brommer / garderobe / kluisje / tassen / jassen
(Brom )fietsenstalling
Via de ingang aan de Van der Voortweg, kom jij met je
(brom)fiets op het schoolterrein, stap je bij de poort af en
loop je naast je (brom)fiets de (brom)fietsenstalling in. Je
verlaat daarna onmiddellijk de stalling. (Brom) fietsen op
het schoolterrein doe jij dus niet. Zorg ervoor dat je
(brom)fiets voorzien is van je postcode, huisnummer en een
goed werkend slot. Het gebruik van de fietsenstalling is op
eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor ontstane
schade door het gebruik van de (brom)fietsenstalling.
Garderobes / kluisje
Als je gymles hebt, leg je voorwerpen als gsm, horloge,
ring, kettinkje, portemonnee e.d. in je kluisje of je laat
bepaalde kostbaarheden thuis. Neem niet te veel geld mee
naar school. Het is niet toegestaan artikelen in je kluisjes te
bewaren die wettelijk verboden zijn. Onaangekondigde
controle van leerlingenkluisjes door de directie en/of de
politie is altijd mogelijk. Als bij controle voorwerpen
worden aangetroffen die niet zijn toegestaan neemt de
directie passende maatregelen en/of neemt contact op met
de politie. De garderobe is geen verblijfsruimte. Je hangt je
jas en andere buitenkleding aan een kapstokhaak of
bewaart deze in je kluisje. In je kluisje kun je ook andere
eigendommen bewaren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor
je spullen.
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Kleding
Gezicht bedekkende kleding (waaronder burka, niqaab) is
verboden om redenen van herkenbaarheid en
communicatiemogelijkheden.
Vrijwaringbeding
Het schoolbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor diefstal, vermissing en/ of beschadiging van
eigendommen. De directie is niet verantwoordelijk voor
activiteiten waarover vooraf geen schriftelijke informatie
is gegeven. De directie is niet aansprakelijk voor
vermissing, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.
Het kan gebeuren dat je iets kwijt bent. Daarom is het
verstandig je naam en voornaam in kledingstukken, gym
kleding, rekenmachine, en mobieltje etc.te vermelden. Dit
vergemakkelijkt het vinden ervan.
Gezamenlijke ruimtes Pauzeren
In de aula en in de grote hal of op het schoolterrein breng
jij je pauzes door. Jij gedraagt je in de aula rustig. Wil je
meer beweging, dan zijn de grote hal en het schoolterrein
de beste verblijfsruimtes. Je volgt de aanwijzingen op van
het toezichthoudende personeel. Alleen in de grote hal is
gebruik van gsm toegestaan. In de aula kun je melk, thee,
frisdranken en versnaperingen kopen. Tijdens de pauzes
verblijf je nooit in de leslokalen, in de gangen en de
trappenhuizen. Je mag zonder toestemming het
schoolterrein niet verlaten, omdat je ouders/verzorgers
ervan uitgaan dat je op school bent.
Gangen en trappenhuizen
Deze zijn geen verblijfsruimtes en je loopt hier rustig,
omdat het tijdens de leswisselingen en pauzes druk kan
zijn. Eten, drinken en snoepen doe jij hier niet!
Liftpas
De lift wordt gebruikt in bijzondere omstandigheden en
alleen met toestemming van de conciërge via een “liftpas”.
Sportaccommodatie
In verband met de veiligheid is er altijd een gymleraar
aanwezig, voordat je de gymzaal binnenkomt.
Voorwerpen als portemonnee en gsm leg je in je eigen
kluis. De leraar lichamelijke opvoeding bewaart geen
eigendommen van jou. Je hebt immers een kluis of je laat
je kostbaarheden thuis. Je volgt de regels op die gelden
voor de sportaccommodatie. Douchen en omkleden doe je
vlot en op correcte wijze. De kleedlokalen zijn geen
verblijfsruimtes en daarom eet, drink en snoep je hier niet.

