Omgangsregels Capellen Campus (Van der Capellen Sg.,
onderwijsroute Mens& en onderwijsroute 10-14)
Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat onze school een plezierige plek is en
blijft. Daarom houden we ons aan de volgende omgangsregels:
1. Om de rust in de school te behouden worden de gangen en kluisjes alleen in de
pauzes én 5 minuten voor en na de bel gebruikt.
2. Leerlingen kunnen studeren op studieplekken en in de studieruimte. Overleggen
mag uiteraard. Zorg er wel voor dat het voor iedereen een nette en rustige werkplek
blijft.
3. De aula, de tussenhal en het plein zijn verblijfplaatsen om bijvoorbeeld te lunchen.
De fietsenstalling, het tegelplateau vóór de hoofdingang, de leeshoek, de ingang bij
het hek van de parkeerplaats en de parkeerplaats zijn géén verblijfplaatsen.
4. De leeshoek kan gebruikt worden om rustig te lezen.
5. Mobiele apparaten en oortjes (oortelefoons, headsets, en dergelijke) mogen
tijdens de les alleen gebruikt worden met toestemming van de docent. Zij zijn verder
uit het zicht en vormen geen overlast.
6. Roken onder de 18 jaar is verboden. Daarom zijn wij een “Rookvrije School”.
7. Het leerlingloket is er voor jou als:
a. je, om welke reden dan ook, niet (op tijd) in de les kunt zijn;
b. je de les uitgestuurd bent;
c. je je ziek of beter moet melden.
8. Je jas is niet aanwezig in het lokaal.
9. Het overtreden van wettelijke regels, zoals het in het bezit hebben van wapens,
drugs en/of alcohol en/of het gebruiken van geweld kan tot verwijdering van school
leiden.
10. De school hecht grote waarde aan een goede relatie met de buurt. Veroorzaak
daarom geen overlast in de wijk. Bij een eventueel bezoek aan het winkelcentrum
loop je via de Lassuslaan en de Bachlaan.
11. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilige sfeer. Het ongeoorloofd
maken en/of delen van foto’s, video’s, geluidsopnamen en screenshots van
leerlingen en personeel is niet toegestaan. Onfatsoenlijke uitingen op internet of via
sociale media zijn niet toegestaan. Overtreding van deze regels kan leiden tot
schorsing of verwijdering.
12. De kluisjes zijn eigendom van de school en mogen te allen tijde worden
gecontroleerd door het personeel.

13. Het laten bezorgen van eten door bezorgdiensten (pizzeria’s, restaurants e.d) is
niet toegestaan.
14. Het in het bezit hebben van energydrank op het schoolterrein (inclusief in de
gebouwen) en/of het nuttigen hiervan is niet toegestaan.
15. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.
Afspraken ten behoeve van communicatie en organisatie
1. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Te
laat komen is óók ongeoorloofd schoolverzuim.
2. Leerlingen zijn van 07.45 – 16.30 uur beschikbaar voor de school.
3. Als je, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden, verhinderd bent de
lessen te volgen, stellen je ouders/verzorgers de school daar vóór het eerste lesuur
van op de hoogte: telefoonnummer 038-4262850 of 038-4262910 (leerlingloket).
Als je na dit verzuim weer op school komt, lever je voor aanvang van je lessen het
formulier “Melding herstel” volledig ingevuld bij het leerlingenloket in. Dit formulier
kan gedownload worden van de schoolsite of opgehaald bij het leerlingloket.
4. Alle verzoeken om verlof moeten tijdig schriftelijk aangevraagd worden door het
formulier “Verlofaanvraag” bij het leerlingloket in te leveren. Dit formulier kan
gedownload worden van de schoolsite of opgehaald bij het leerlingloket. Je bent zelf
verantwoordelijk om je op de hoogte te stellen van de afspraken en de lesstof van de
gemiste lessen.
5. Wanneer je tijdens de les ziek wordt en toestemming van de docent krijgt om de
les te verlaten, meld je je bij het leerlingloket. De medewerker van het leerlingloket
bepaalt, in overleg met je ouders, of je naar huis mag gaan.
6. Als je een toets gemist hebt, neem je zelf het initiatief om deze toets z.s.m.
mogelijk in te halen.
7. Leerlingen in de onderbouw krijgen bij toerbeurt corveewerkzaamheden.
8. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. De school kan bij
ontvreemding/vernieling niet aansprakelijk gesteld worden.
9. Kosten van herstel, vervanging en/of reiniging van beschadigde en/of
verontreinigde materialen komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

