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Leefregels 

   
Als je bijna elke dag met elkaar omgaat is een aantal leefregels erg belangrijk. Als iedereen 
zich daaraan houdt, dan maakt dat de omgang met elkaar een stuk gemakkelijker en 
prettiger. 
 

1. We hebben respect voor elkaar. Probeer je te verplaatsen in een ander en sluit 
iemand niet buiten omdat hij of zij anders is. Praat een ruzie uit of zoek hulp om een 
ruzie op te lossen. Zoek hulp als je gepest wordt en help iemand die gepest wordt. 
 

2. We hebben respect voor de omgeving. Zorg er voor dat je anderen (in en om het 
schoolgebouw) niet tot last bent. Ruim je eigen rommel op en help elkaar om het 
schoon en netjes te houden. Let goed op je eigen spullen en ga voorzichtig om met 
de eigendommen van iemand anders. 

 
 

3. We respecteren de werksfeer en de werkrust. 
Praat en overleg zachtjes tijdens het werken, zo stoor je anderen niet en kan 
iedereen rustig werken. 
 

4. We houden onszelf aan gemaakte afspraken. Zorg bijvoorbeeld dat je op tijd in 
de les bent, je spullen bij je hebt en dat je op het afgesproken moment je werk af 
hebt. 
 

5. We helpen elkaar bij het naleven van de leefregels en huisregels. Als je ziet               
dat deze leefregels niet nageleefd worden, probeer er zelf iets aan te doen. Dat kan 
door in gesprek te gaan met degene die zich niet houdt aan deze regels van respect 
of door een van de personeelsleden in te schakelen. 
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Huisregels 

Algemeen 
- We gaan respectvol met elkaar om in ons taalgebruik. 
- Eten en drinken doen we in de aula of buiten. Tijdens de les mag je water 

drinken. Leerlingen hebben een doorzichtig flesje mee met water erin. 
- Jassen, petten en dergelijke bergen we op in een kluisje. Andere waardevolle 

spullen kunnen daar ook het beste opgeborgen worden. 
- Als je ouders je om dringende reden moeten spreken onder schooltijd, 

kunnen ze je bereiken via het telefoonnummer van de school. 
- Fotograferen en filmen van medeleerlingen en personeelsleden is niet  

 toegestaan zonder hun toestemming. Dit geldt ook voor het delen van de foto 
of het filmpje op social media.  

- We nemen geen laserpennen, zakmessen, vuurwerk en andere zaken die 
gevaar op kunnen leveren voor anderen mee naar school. Leerlingen die 
dergelijke zaken in hun bezit hebben of betrokken zijn bij activiteiten die 
gevaar op kunnen leveren voor leerlingen en/of personeel kunnen geschorst 
worden. Het verboden materiaal wordt door de school ingenomen. 

- Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan bij de politie. De ouders worden op 
de hoogte gesteld. 

- Als er reden toe is (denk aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers van 
de school), dan mag de schoolleiding de kluisjes van leerlingen controleren. 

- We gaan zorgvuldig om met onze eigen spullen, de spullen van een ander en 
het materiaal van de school. Bij vernieling of diefstal kan aangifte gedaan 
worden bij de politie. De ouders worden op de hoogte gesteld. 

- We zijn een rookvrije school. Personeelsleden en leerlingen roken niet in de 
school of op het terrein van de school. Roken mag alleen op de daarvoor 
aangewezen plek buiten het schoolterrein. Dit geldt ook voor ‘vapen’ 
(elektronisch roken).  

- Leerlingen in de onderbouw mogen onder schooltijd niet roken/vapen en dus 
ook niet op de daarvoor aangewezen plekken. 

- We zijn een gezonde school en dus: 
• Is het gebruik of in bezit hebben van alcohol en drugs en 

verdovende middelen als bijvoorbeeld lachgas onder schooltijd 
dus niet toegestaan. 

• Drinken we geen energydranken op school. Dat kan namelijk 
nadelige gevolgen hebben voor de aandacht die gevraagd wordt 
tijdens de lessen. In voorkomende gevallen worden deze 
ingenomen en vernietigd. 

• We nemen geen grootverpakkingen chips of andere versnaperingen 
mee naar school. In voorkomende gevallen worden deze 
grootverpakkingen ingenomen en vernietigd.  

 
Pauzes 

- Tijdens de pauzes zijn we in de aula of op het plein van de school. Alleen 
leerlingen van leerjaar 3 en hoger mogen tijdens pauzes of tussenuren 
het terrein van de school verlaten. De trappenhuizen, eerste en tweede 
verdieping worden dus niet gebruikt tijdens de pauze. 

- We blijven buiten het gebied waar auto’s en fietsen geparkeerd zijn en de 
openbare weg. Daarmee voorkomen we schade aan eigendommen van anderen 
en zoeken we een veilige plek. 
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Fietsen 
- We plaatsen onze fiets altijd in de daarvoor bestemde stalling en zorgen 

ervoor dat het looppad vrij blijft.  
- Om diefstal te voorkomen zetten we onze fiets op slot. 

 
Tijdens de les 

- Op school wordt met verschillende leermiddelen gewerkt. Onder leermiddelen 
verstaan we een (leer- en werk)boek, telefoon, smartwatch en of laptop/tablet. 
Een docent bepaalt met welke leermiddelen je in de werkruimtes werkt. Het 
gebruik van de leermiddelen is functioneel en opgenomen in het lesprogramma.  

- We zorgen ervoor dat onze mobiele telefoon tijdens de lessen niet zichtbaar is 
en dat het geluid uit staat. In geval van overtreding van deze regel kan de 
telefoon ingenomen worden door de docent. Gebeurt dit vaker dan kan de 
telefoon na inname bij de afdelingsleider terecht komen. Aan het eind van de 
dag kan de telefoon opgehaald worden. Moet dezelfde leerling vaker de telefoon 
inleveren dan kunnen andere afspraken gemaakt worden, zoals het in de 
ochtend inleveren en aan het eind van de dag ophalen van de telefoon bij de 
opvangcoördinator. 

- Tijdens de lessen luisteren we alleen naar muziek of kijken we alleen naar 
filmpjes/beelden als de docent dat opgenomen heeft in zijn 
onderwijsprogramma. 
 
 

Te laat komen 
Het is vanzelfsprekend dat leerlingen op tijd in de les komen. Mocht een leerling toch te 
laat komen dan moet hij/zij bij de balie een briefje halen. Met dit briefje heeft de leerling 
alsnog toegang tot de les. 

 
 

Verwijdering uit de les 
Een leerling die uit de les verwijderd is, meldt zich altijd onmiddellijk bij het 
opvanglokaal 1.08. Hier wordt bepaald of er een gesprek met de afdelingsleider 
nodig is. 
Is de opvangcoördinator niet aanwezig dan meldt de leerling zich bij één van de 
afdelingsleiders. 
 

 
Verlof 

Bijzonder verlof kan aangevraagd worden bij de afdelingsleiders. Op de site is een 
verlofkaart te downloaden (Verlofkaart-2018-2019.pdf (citadelcollege.nl) 
Er wordt geen vakantieverlof gegeven aansluitend aan de schoolvakanties. 

Verlof voor tandartsbezoek, orthodontist, dokter of ziekenhuis kan doorgegeven worden 
m.b.v. de verzuimkaart. Deze is ook te downloaden vanaf de site.( Verzuimkaart-2018-
2019.pdf (citadelcollege.nl) Dit formulier moet worden ingeleverd bij de receptie.  
Verlof aanvragen kan niet via de MagisterApp.  
 

Absentie 
Docenten houden de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij in Magister. In geval van 
ongeoorloofd verzuim wordt met de leerling een maatregel afgesproken. In de meeste 
gevallen betekent dit dat de leerling de verzuimde tijd dubbel inhaalt. Ouders worden 
van het ongeoorloofde verzuim op de hoogte gesteld. 
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Ziekmelding 
Bij afwezigheid vanwege ziekte ontvangt de receptie/verzuimmedewerker tussen 8.00 en 
8.30 uur bericht van de ouders/verzorgers. Ziekmelden kan ook via de Magister App.  
 
Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, moet de leerling 
zich afmelden bij de opvangcoördinator in lokaal 1.08. Deze heeft eerst altijd contact 
met ouder(s)/verzorger(s). 

 
Laptop gebruik 

We gebruiken de laptop op school voor schoolwerkzaamheden. We bezoeken dan ook 
geen sites die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school. 
 

• Zorg ervoor dat je laptop (ook van buiten) herkenbaar is:  zet je naam erop 
• Sla je werk op in je OneDrive. Zo kun je altijd bij je werk. 
• Gebruik de laptophoes, de laptop blijft dan langer heel. 
• Installeer zelf de gratis anti-diefstal software  (zoals http://preyproject.com), 

zodat je bij verlies of diefstal een grotere kans hebt om de laptop terug te vinden. 
Je laptop is niet verzekerd tegen vermissing, bij diefstal moet braakschade 
aangetoond worden. 

• Gedraag je met respect naar anderen op het schoolnetwerk: bij een vermoeden 
van misbruik kan je internetverkeer gemonitord (of afgesloten) worden. Wanneer 
je ziet dat er niet met respect wordt omgegaan met het gebruik van internet zeg 
je daar wat over en geef het ook door aan je mentor. 

• We adviseren je dringend om niet te eten of te drinken in de buurt van de laptop. 
• Wanneer je laptop niet naar behoren werkt, kan je tijdens dagelijks tussen 8.30 

en 10.30 uur terecht bij The Rent Company. The Rent Company bevindt zich op 
de tweede verdieping in ruimte 2.03. 
Zij kunnen een leenlaptop uitgeven als de reparatie langer dan 24 uur 
duurt. In vakanties kun je terecht bij www.rentcompany.nl 
 

Toetsbeleid 
Voor de afspraken omtrent toetsen zie document toetsbeleid die te vinden is op de 
site. 

 
Aansprakelijkheid. 

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of het verdwijnen van 
eigendommen van de leerling. 
 


