
   
Regeling gebruik mobiele telefoon & geluidsdragers 

locatie Hof van Delft  
  

 
Spelregels:  

  
►  

  

Leerlingen mogen hun telefoon in de aula en gang beneden bij H005  (pauzeplekken) gebruiken om o.a. 
te internetten, spelletjes te spelen, sms’en, muziek te luisteren.  

►  

  
Bellen, filmen en fotograferen is uit het oogpunt van veiligheid en onrust in het hele gebouw verboden.  

►  Telefoongebruik, in het klaslokaal, is verboden. Alleen wanneer de docent vanwege schoolzaken 

toestemming geeft mag de telefoon gebruikt worden voor het doel waarvoor de toestemming is verleend.  

  
  

  

Mocht de leerling zich niet houden aan bovenstaande regels, dan gelden de sancties zoals hieronder vermeld.  

 Sancties:  

  

1e maal  →  

 Wordt je telefoon voor de eerste keer ingenomen, dan wordt deze ingeleverd 
bij de balie. Je bent de telefoon tot het einde van de dag kwijt. Je mag de 
telefoon aan het einde van de dag bij de balie ophalen en je krijgt dan een 
brief mee naar huis. (briefje naar ouders / verzorgers en getekend retour) 

2e maal  →  

 Wordt je telefoon voor de 2e keer ingenomen dan moet je de telefoon 5 
opeen volgende schooldagen, 10 minuten voordat je eerste les die dag 
begint, inleveren bij de balie. Na je laatste lesuur mag je de telefoon weer 
ophalen.  (briefje naar ouders / verzorgers en getekend retour) 

3e maal   →  

Wordt je telefoon voor de 3e keer ingenomen dan moet je de telefoon 10 
opeen volgende schooldagen, 10 minuten voordat je eerste les die dag 
begint, inleveren bij de balie. Na je laatste lesuur mag je de telefoon weer 
ophalen. De teamleider spreekt aanvullende sancties met je af.  
(briefje naar ouders/ verzorgers en getekend retour) 

Niet nakomen → 

Kom je de afspraak een dag niet na, of lever je de telefoon te laat in, dan 
moet je daarvoor in de plaats (nog) 2 dagen je telefoon inleveren.  
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Werkwijze Hof van Delft 

 

De telefoon wordt door de docent die de telefoon inneemt ingeleverd bij de balie. 

De balie vult een formulier in wat bij de telefoon wordt gevoegd  (elastiekje) 

De balie bewaart de telefoon in een afgesloten kast / kluis. 

De leerling kan aan het einde van de dag de telefoon ophalen bij de balie. 

Het formulier wordt bewaard tot de hele termijn is afgehandeld. 

Wanneer een leerling “vergeet” de telefoon in te leveren worden er voor die dag twee extra dagen toegevoegd aan 

de stafmaat, en gaat er een brief mee naar huis. 

 

 


