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1. Schoolregels
Alle ouders/verzorgers krijgen van de school onderstaande algemene regels en afspraken.
Het is onze bedoeling dat u, omdat u deze regels en afspraken kent, uw zoon/dochter thuis
goed kunt begeleiden en ondersteunen. Het is belangrijk om uw zoon/dochter te overtuigen
van de redelijkheid van de regels en afspraken. Als uw zoon/dochter inziet dat regels en
afspraken ook in zijn/haar voordeel kunnen werken, is er al veel gewonnen.
1.1 Schooltijden:
De school begint om 8.25 uur. De deur wordt geopend door een docent, dan mag je naar
binnen.
De leerling is om 8.30 uur in de klas.
De vaklessen starten om 8.45 uur.
Pauzes: 10.15 uur - 10.30 of 10.30 – 10.45 uur en
12.15 uur - 12.30 of 12.30 – 12.45 uur
Je bent tot 15.00 uur beschikbaar voor school. Voor een gesprek of om iets af te maken.
Zorg er voor dat je geen afspraken maakt binnen deze tijd.
Als je te laat bent, meld je je in de switch. In de switch krijg je een te-laat-kaart. Als je te vaak
te laat komt, wordt de leerplicht ingelicht. Op de 2 afdelingen van school gelden dezelfde
regels, maar worden die enigszins anders uitgevoerd. Zorg dat je weet wat er van je
verwacht wordt.
Ouders/verzorgers vragen we tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school op de hoogte te stellen
van afwezigheid (072-514 0244).

1.2 Vervoer naar en van school:
Als je met de fiets of scooter naar school komt, stap je voor het hek af. Je loopt met de fiets
aan de hand het plein op naar de fietsenstalling. De fiets zet je in de fietsenstalling.
Je mag met de brommer of scooter naar school komen als je in het bezit bent van een
bromfietscertificaat. De brommer of scooter moet ook verzekerd zijn.
School zal ouders/verzorgers inlichten, als een leerling onverzekerd en/of zonder
bromfietscertificaat op school komt. Als er sprake is van een wetsovertreding, neemt het
team een beslissing. Let op, school kan ook aangifte doen bij de politie.
1.3 Regels en afspraken:
We werken met regels van respect.
We willen allemaal een veilige en werkbare sfeer op school.
Om deze reden is het beslist niet toegestaan om anderen op/na school te pesten,
gewelddadig te benaderen, te bedreigen of te intimideren.
De Spinaker kan om deze reden dwingend maatregelen opleggen.
Strikt verboden:
- Schiet-, gooi-, slag- of steekwapens (van welk formaat dan ook) bij je te hebben.
Andere zaken, bijv. een spuitbus, pornografisch materiaal, markeerstift, ed., kunnen
door de docent worden ingenomen.

3

___________________________________________________ De Spinaker VSO Alkmaar, Leerlingenreglement, 9 juni 2020

School hanteert de maatregel dat je het voorwerp in moet leveren en vervolgens
besluit het team wat er mee gebeurt.
-

Drugs of alcoholische/energie drank bij je hebben. Bij het aantreffen van verdovende
middelen zijn wij genoodzaakt je ouders/verzorgers en de politie te informeren.
Tevens wordt er vanuit school een consequentie aan verbonden vanuit het ‘protocol
schorsing’.

-

Racistische handelingen of uiten van racistische teksten, tekens, symbolen en
liederen die verwijzen naar racistische of extreme opvattingen. Het team houdt zich
om deze reden het recht voor bepaalde muziek, kleding (-merken), voorstellingen,
handelingen en uitlatingen te verbieden.

-

Het is bij wet verboden vuurwerk bij je te hebben of af te steken. Het zal je duidelijk
zijn dat je ook op De Spinaker geen vuurwerk bij je mag hebben. De teamleider mag
je vragen je tas, jas, enz. te doorzoeken op vuurwerk. Dit mag je weigeren, maar dan
wordt de hulp van de politie ingeroepen. School verbiedt ook zgn. kindervuurwerk als
sterretjes, klappertjes, enz.
Ben je in bezit van vuurwerk, kan de school aangifte doen bij de politie.

Ben je als leerling in het bezit van iets dat (vermoedelijk) gestolen is, dan zal De Spinaker je
ouders/verzorgers inlichten. Als aanvulling geldt de regel dat je niets aan anderen mag
verkopen, ruilen of weggeven.
Bij diefstal of vermoeden van diefstal kan de school aangifte doen bij de politie. De politie
kan zich ook op onze school melden, om bijvoorbeeld kluisjes en/of ladekastjes te
doorzoeken.
1.4 Regels en afspraken in en om de school:
De docenten worden aangesproken met u.
Je vraagt toestemming aan de docent als je het lokaal wilt verlaten.
Je vraagt toestemming aan de docent als je naar het toilet wilt gaan.
Je zit op je stoel.
Je hangt je jas aan de kapstok.
Je pet, muts of capuchon is af in de school/lokalen.
Andere kledingstukken, die je niet aan hebt, hangen aan de kapstok.
Je gebruikt je spullen waarvoor ze bedoeld zijn.
Je ruimt je afval netjes op.
Je praat rustig en gebruikt nette woorden.
Speeksel houd je in je mond.
Je houdt je handen thuis.
Je kunt door al het personeel van De Spinaker worden aangesproken op je gedrag.
Je loopt in de klas, in de gang en op het plein.
Onder schooltijd blijf je op het schoolplein.
Je respecteert de spullen (meubilair, boeken, etc.) van school en medeleerlingen Je gebruikt
het waar het voor bedoeld is.
De schade aan meubilair, ramen, enz. verhaalt de school op de leerling/ouders/verzorgers.
1.5 Roken:
Roken is ongezond. Op school en in de directe omgeving van de school geldt een algeheel
rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret. Je kunt voor en na schooltijd roken, als je uit het
zicht bent van school.
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1.6 Elektronica:
Tijdens de lesdag is het niet toegestaan een mobiele telefoon bij je te dragen.
Mobiele telefoon, PSP, MP-3/4, Smartwatch, enz. neem je mee op eigen risico.
Aan het begin van de dag lever je deze spullen in bij de mentor. De mentor stopt deze
spullen in een kluis. Na schooltijd neem je de spullen weer mee naar huis. Het is niet
toegestaan om met een mobiele telefoon, I-pad, enz., op school geluids/filmopnamen te
maken en/of foto’s te maken.
Tijdens het zelfstandig werken kunnen leerling en mentor de afspraak maken om muziek te
luisteren. De muziek wordt alleen geluisterd met behulp van een MP-3.
Je krijgt de beschikking over een notebook om in de klas op te werken. Hiervoor onderteken
je een contract: dat jij verantwoordelijk bent als er schade wordt aangetroffen bij deze
notebook. Je mag geen zaken downloaden, geen wijzigingen opslaan, niets installeren.
Indien je niet in staat bent als gewone gebruiker de notebook te gebruiken, ontnemen we je
het apparaat. Je mag op De Spinaker in principe niet werken op een eigen laptop of
notebook.

1.7 Eten en drinken:
We eten en drinken in de daarvoor bestemde pauzes.
We eten en drinken in de klas aan onze tafel.
We zijn een gezonde school en verwachten dat er gezonde etenswaren zoals fruit, brood,
vruchtensap, water, e.d. genuttigd worden. Ongezonde etenswaren zoals cola, energiedrank,
chips, snoep e.d. zijn niet toegestaan en kunnen ingenomen worden.
1.8 Verzorging:
Na de gymles gebruik je een deodorantroller. Geen spuitbus.

In deze regels staan niet alle situaties beschreven. De mentor zal verder vertellen wat hij/zij
wel en niet toestaat.
Bedenk dat deze regels en afspraken in de loop der jaren zijn ontwikkeld om ervoor te
zorgen dat jij als leerling een goede tijd kunt hebben op De Spinaker.

Team De Spinaker Alkmaar

De regels zijn gelezen door:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Handtekening leerling:
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