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absent Als je ziek bent, melden je ouders dat voor 08.30 uur bij de receptie. Als je 
terug bent, lever je een briefje in; in andere gevallen vragen je ouders -of 
jijzelf als je 18+ bent-  aan je teamleider toestemming voor afwezigheid. 

afval Werk eraan mee de school leefbaar te houden. Laat afval en rommel niet 
slingeren, maar gooi het zelf even weg in een afvalbak. 

alcohol | drugs Alcoholische dranken en drugs zijn verboden. Bezit, handel en invloed van 
alcoholische dranken en/of verdovende middelen kunnen leiden tot 
verwijdering van school. Dit geldt ook op klassen- en schoolavonden. 

auto’s Je mag je auto (als je die hebt) niet op het terrein van de school parkeren. 

computers De computers mag je alleen gebruiken voor schoolwerk. 

corvee Aan het begin van het schooljaar maken we het corveerooster voor de 2e en 
3e klassen bekend. 

entree Dit is de ingang, en in een ingang sta en zit je niet. 

eruit! Leerlingen van de onderbouw melden zich bij de teamassistent, die bevinden 
zich in lokaal 014. Bovenbouwleerlingen melden zich bij hun teamleider. Als 
deze niet bereikbaar is, ga je naar een ander staflid of meld je je later op de 
dag bij de teamleider. 

eten en drinken Je mag alleen eten en drinken in de daarvoor bestemde ruimten. Voor het 
Molenhuispad betekent dat alleen op de benedenverdieping. IJs en kauwgom 
zijn in het gebouw verboden. 

feesten Klassenavonden: mogen alleen gehouden worden in de periode van 
september tot Pasen. Leerlingen moeten daarvoor afspraken maken met hun 
mentor.  
Eindtijd klas 1, 2, 3: 23.00 uur | Eindtijd klas 4: 24.00 uur. 
Klassenavond valt onder verantwoordelijkheid van de mentor. 
Bimixi-feesten, eindtijd: 24.00 uur. Bimixifeesten vallen onder 
verantwoordelijkheid van het Bimixi-bestuur. 
Schoolavonden, eindtijd: 24.00 uur 

fietsenstalling Zet je fiets niet op een andere plaats! Voor fietsen met een rek en/of een bak 
is een apart gedeelte gereserveerd. Ook voor bromfietsen is er een aparte 
stalling. Zorg dat je motor uit is als je op het schoolplein bent. Pauzes en 
tussenuren breng je niet in de (brom)fietsenstalling door! 

geluidsdragers Zoals iPods, mp3-spelers. Die mag je niet gebruiken tijdens de lessen; buiten 
de lessen alleen als anderen niet hoeven mee te luisteren. 

hulp Met vragen en problemen kun je altijd op school terecht. 

kleding Er zijn grenzen aan de tolerantie ten opzichte van kleding: deze grenzen 
hebben te maken met het je veilig voelen, zowel van leerlingen als van het 
personeel. Kleding mag in algemene zin niet aanstootgevend en niet 
discriminerend zijn. Bij bepaalde vakken worden er veiligheidseisen gesteld 
aan je kleding. Deze eisen zijn terug te vinden in de ARBO voorschriften. Ook 
is het belangrijk dat er gezicht- en oogcontact is tussen de leerlingen en het 
personeel tijdens gesprekken en in de lessen (denk aan hoofddeksels, 
zonnebrillen, e.d.). Het is erg moeilijk om precies aan te geven welke kleding 
wel kan en welke niet. Bij verschil van mening over de toelaatbaarheid, beslist 
de schoolleiding. 
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laat, te De ingang sluit om 08.30 uur. Bij de tweede bel zit je in het lokaal. Ben je te 
laat dan haal je bij de receptie een briefje, zie het reglement daar. 

leerlingenstatuut Wil je weten wat je rechten en plichten zijn, kijk dan in het Leerlingenstatuut 
op de website (Organisatie>regelingen). 

lift Op verzoek van je ouders kun je bij je teamleider een (tijdelijke) liftpas krijgen. 

mediatheek Hiervoor bestaat een apart reglement. 

mobiele telefoons In het hele gebouw mag je niet bellen, filmen of fotograferen met je telefoon. 
In het klaslokaal mag je op geen enkele wijze je telefoon gebruiken. Ook niet 
als agenda. Buiten het klaslokaal mag je de telefoon gebruiken om o.a. te 
sms’en, spelletjes te spelen, als agendafunctie. Bij de eerste overtreding 
wordt je telefoon één dag ingenomen en je krijgt een brief mee naar huis. Bij 
de volgende overtreding volgt een inname van maximaal een week. 

pauze Leerlingen mogen in alle verkeersruimten (gangen en hallen) pauze houden. 
Uitzonderingen zijn de balustrades tussen de nieuwbouw en de oudbouw, en 
de tweede verdieping in de oudbouw 

respect Je hebt respect voor elkaar! 

roken In het schoolgebouw en buiten op het schoolplein is roken niet toegestaan. 
Dit geldt ook voor klassenavonden en schoolfeesten.  

schoolpas Je schoolpas heb je altijd bij je. Het personeel mag buiten de lessen om altijd 
om je schoolpas vragen en deze eventueel innemen. Daarnaast heb je je 
schoolpasje nodig bij het lenen van boeken en het gebruik van computers in 
de mediatheek, je kluisje, bij schoolfeesten en als je te laat komt. 

sluiting Het gebouw sluit om 17.00 uur. 

taalgebruik Je mag niet vloeken of schelden in en rond de school. 

tussenuur Zie pauze. 
Je mag ook in een studieruimte zitten, maar daar moet je stil zijn. Leerlingen 
uit klas 1 mogen in een tussenuur niet van het schoolterrein af. Je mag niet in 
de gangen zitten bij de lokalen. 

ziekenhuis Ook op school gebeuren wel eens ongelukjes. Het kan zijn dat we dan een 
ambulance moeten laten komen om een leerling of een personeelslid naar 
het ziekenhuis te brengen. In dergelijke gevallen gaat er altijd een volwassene 
mee, indien mogelijk een BHV’er. 

 
 

 

 

 

 


