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1. Inleiding 
Regels stellen we op om ze na te komen. Dat vergt veelal een voortdurende controle op de naleving 
van de regels. Wij zijn van mening dat het leerlingenreglement zoveel mogelijk geformuleerd zou 
moeten worden in termen van te verwachten positief gedrag. Tegelijkertijd willen we het reglement 
kort en bondig houden. Daarom ontkomen we er niet aan om onze regels zo duidelijk mogelijk te 
formuleren door de zaken die niet mogen ook als zodanig te benoemen. 
Basisgedragsregels: 
1. Op school kom je om te leren en te werken. Laat zien dat je dat begrijpt. 
2. Laat zien dat je respect hebt voor een ander en dat je iedereen in zijn/haar waarde laat. 
3. Laat zien dat je respect hebt voor de eigendommen van jezelf, van anderen en die van school. 
 
 

2. Gedragsregels voor de vso groepen 
 
2.1 Schooltijden: 
- De lessen op school beginnen om 08.30 u. en eindigen om 14.30 u., de leerlingen moeten tot 

15.00 u. voor school beschikbaar zijn.  
De leerlingen zorgen dat ze op tijd binnen zijn, ook na de pauzes. 

- Het kan gebeuren dat leerlingen toch te laat zijn, deze leerlingen  gaan eerst naar de switch voor 
een registratie op een te-laat kaart. 

- Na drie keer te laat komen haalt de leerling, in overleg met zijn/haar docent, de verloren tijd in. 
Bij structureel te laat komen, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen 
genomen en indien nodig kan er contact gelegd worden met de leerplichtambtenaar. Een uitgebreide 
beschrijving van de verzuimregels staat in het Verzuimprotocol. 
 
2.2 Waardevolle spullen: 
-  Leerlingen die waardevolle spullen mee naar school nemen, doen dit op eigen 

verantwoordelijkheid.  
-  Leerlingen die hun mobiele telefoon mee naar school nemen, doen dit op eigen 

verantwoordelijkheid. De mobiele telefoons van leerlingen staan op school/onder schooltijd 
uitgeschakeld en liggen ingeleverd in de kluis in het lokaal. Een uitzondering hierop geldt voor de 
leerlingen die naar het Van der Meij gaan omdat zij hun telefoon als voorbereiding naar ander 
onderwijs nodig hebben. 

-  Leerlingen die muziekdragers mee naar school nemen, doen dit op eigen verantwoordelijkheid. 
Gebruik op school is alleen toegestaan in overleg met de docent. 

- Jongeren die op de brommer/scooter naar school komen, moeten in het bezit zijn van een 
bromfietscertificaat. De brommer/scooter moet ook verzekerd zijn.  
De school zal ouders/verzorgers inlichten als een leerling onverzekerd en/of zonder 
bromfietscertificaat op school komt. Als er sprake is van een wetsovertreding, neemt de 
teamvergadering een beslissing. Er kan aangifte bij de politie gedaan worden. 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of stuk gaan van waardevolle spullen, 
apparatuur en andere eigendommen die mee naar school gebracht worden.  
 
2.3 Taalgebruik: 
-  Er wordt verwacht dat leerlingen letten op hun taalgebruik. Grove woorden en brutaal gedrag 

worden niet geaccepteerd. 
-  Om rust in de groep te bewaren, schreeuwen of roepen de leerlingen niet zomaar door de klas. 
- Docenten en leerlingen spreken elkaar op correcte wijze aan. 
- Het is belangrijk dat iedereen het fijn kan hebben op school, heb dus respect voor elkaar. 
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2.4 Roken en andere genotmiddelen: 
- De school en de schoolpleinen zijn voor zowel de leerlingen als de medewerkers rookvrij. 
- Leerlingen onder de 18 jaar moeten hun rookwaar en aansteker op school/onder schooltijd bij de 

docent inleveren. 
- Op school is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol te zijn en/of alcoholhoudende 

drank bij zich te dragen. 
- Op school is het niet toegestaan om drugs in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. 
- Ook gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook wordt in de school en op het omliggende 

terrein niet toegestaan. 
Bij overtreding van de regels m.b.t. roken en genotmiddelen hanteren we het protocol 
Genotmiddelen. 
 
2.5 Kleding: 
- Het dragen van petjes, hoedjes, mutsen, capuchons, jassen is toegestaan buiten de lokalen. 
- Te blote kleding is niet toegestaan. De docent en/of de teamleider bepaalt of een leerling te bloot 

gekleed is. Het kan zijn dat de leerling dan vriendelijk verzocht worden om zijn/haar kleding aan te 
gaan passen. 

- Tijdens de gymles dragen de leerlingen sportschoenen met lichte zolen en sportkleding. 
- Tijdens de gymles is het dragen van sieraden en horloges (om veiligheidsredenen) niet 

toegestaan. 
 
2.6 Lichamelijk contact, veiligheid, wapens en vuurwerk: 
Iedereen op school zal zijn best doen om voor de leerlingen een werkbare en veilige sfeer te creëren. 
We verwachten van de leerlingen dat zij daar volledig aan meewerken.  
Het is daarom voor leerlingen niet toegestaan om op school: 
- aan elkaar te zitten of te stoeien 
- elkaar te knuffelen en zoenen etc. 
- onder schooltijd je buiten de hekken van het schoolplein te begeven 
- anderen te pesten 
- anderen gewelddadig te benaderen, te bedreigen of te intimideren 
- schiet-, gooi-, slag- of steekwapens (van welk formaat dan ook) bij je te hebben; andere zaken als 

bijv. een (verf)spuitbus, pornografie, markeerstift e.d. kunnen door de docent worden 
ingenomen. Over spullen die een leerling heeft moeten inleveren hanteren we op school de regel 
dat de teamvergadering besluit wat er vervolgens mee gebeurt. 

- vuurwerk, ook zgn. kindervuurwerk zoals sterretjes of klappertjes, lucifers, aansteker bij je te 
hebben. Als een leerling wordt betrapt op het bezit van vuurwerk dan kan de school de politie 
inschakelen. 

Alle docenten vinden deze punten heel belangrijk! De school kan om deze reden dwingend 
maatregelen opleggen. 
 
2.7 Meubilair, materiaal en boeken: 
- We verwachten van de leerlingen dat ze netjes met het meubilair van school omgaan.  
- Leerlingen zorgen zelf voor hun verbruiksmateriaal (pennen, potloden, passer, rekenmachine 

maar ook schriften en papier). 
- De school verschaft alleen incidenteel verbruiksmateriaal. 
- De leerlingen zorgen ervoor dat hun spullen aan het einde van de les netjes opgeruimd zijn. 
- Als een leerling materiaal van school wil lenen, kan hij/zij dit met de desbetreffende docent 

overleggen. 
- De docent noteert met welke boeken elke leerling werkt. 
- Bij beschadigingen aan een boek of aan andere materialen van school (devices; spelmateriaal) 

verwachten wij dat de leerling dit direct aan zijn/haar docent meldt. Bij het verlaten van de school 
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wordt de lijst nagekeken en leveren de leerlingen hun schoolboeken en andere materialen weer 
onbeschadigd in. 

 
2.8 Eten en drinken: 
- Leerlingen die tijdens de pauze iets willen eten of drinken, moeten daar zelf voor zorgen. 
- Het is niet de bedoeling dat glazen mee naar buiten genomen worden. 
- Op school vinden we gezond eten en drinken belangrijk. Chips, snoep, kauwgum grote flessen 

frisdrank en energiedrank zijn niet gezond. Zonder toestemming van de docent mogen leerlingen 
dat niet nuttigen op school. 

 
2.9 Gedrag: 
- Loop nooit zomaar het lokaal uit. Meld of vraag toestemming aan je docent of je van de switch 

gebruik mag maken; ook voor het naar de wc gaan vraag je toestemming. 
- Probeer op school met schoolzaken bezig te zijn. 
- Verhalen over de kliniek/therapeuten worden niet tijdens lestijd besproken. 
- Blijf van de spullen van een ander af. 
- Gooi niets door de klas. 
- Niet spugen op het schoolplein.  
- Op het plein,  in de klas en op de gang ruim je jouw afval netjes op en je vloekt en scheldt niet. 

Maak ook geen onbehoorlijke geluiden. 
- Doe geen discriminerende uitspraken. 
- Je stoort anderen niet en valt ze ook niet lastig, je bent mede verantwoordelijk voor de 

school/groepssfeer. 
- Om de school en andere leerlingen te beschermen heeft de school de regel dat als je in het bezit 

bent van iets dat (vermoedelijk) gestolen is, de school je ouders/verzorgers zal inlichten. Als 
aanvulling geldt de regel dat je niets aan anderen mag verkopen, ruilen of weggeven. 
Bij diefstal of vermoeden daarvan, doet de school aangifte bij de politie. 

- Bij vernielingen van schooleigendom(men) wordt de schade verhaald op de ouders/verzorgers 
van de leerling. 

 
2.10 Straffen en belonen: 
De Spinaker wil leerlingen zoveel mogelijk belonen. Helaas moeten we soms straffen wanneer je niet 
hebt geluisterd, brutaal geweest bent of in overtreding geweest bent. 
De docent bepaalt de straf. Soms is een gesprek met de teamleider noodzakelijk, de leerling is dan 
verwijderd uit de klas. In veel gevallen is zo’n gesprek voldoende om de volgende dag weer in de klas 
te mogen terugkomen. 
Gemiste schooltijd moet de leerling inhalen door huiswerk te maken of door de tijd op een ander 
moment in te halen. 
 
 
Deze regels zijn er niet voor niets, ze moeten ervoor zorgen dat iedereen zich op De Spinaker veilig 
en plezierig voelt. Het zal duidelijk zijn dat ook niet alle situaties beschreven kunnen worden. Je 
docent zal verder vertellen wat hij/zij wel en niet toestaat. 
We gaan er van uit dat iedereen zich eraan houdt. 
Succes op De Spinaker! 
 

 
 

 


