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De uitgangspunten: 
HET SCHELDEMOND COLLEGE IS VAN ONS ALLEMAAL 
We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer, de netheid van het terrein en het gebouw. 
 
OP TIJD IS OP TIJD 
Je houdt je aan de afspraken hierover. 
 
EEN PRETTIGE EN GOEDE SCHOOL BEGINT BIJ JEZELF 
Je doet wat je kunt, zo goed als mogelijk. Je roddelt en discrimineert niet en luistert naar de 
mensen om je heen. 
 
AFSPRAAK IS AFSPRAAK 
We maken redelijke afspraken. Je houdt je aan de gemaakte afspraken en doet wat je zegt. 
 
HET SCHELDEMOND COLLEGE IS VEILIG VOOR IEDEREEN 
Je blijft van de spullen van een ander af, scheldt, pest of bedreigt een ander niet. 
 
 

1. Je bent op tijd aanwezig. De docent geeft aan of je te laat bent in de les en noteert 
dit. Je meldt je dan de volgende dag om 8.00 uur bij de absentencontroleur (gebouw 
Sardijn) of bij de helpdesk (gebouw Wielingen). 

 
2. Ziekte en/of andere reden van afwezigheid moet vóór 09.00 uur door een van je 

ouders/verzorgers telefonisch aan de absentencontroleur worden doorgegeven. 
Wanneer je tijdens een tentamen afwezig bent, moet dat vóór 08.00 uur door een van 
je ouders of verzorgers worden gemeld. Tevens informeer je de examensecretaris en 
de vakdocent middels het afwezigheidsformulier dat je vindt op onze website. 

 
3. Wanneer je tijdens de lesuren de school wilt verlaten (bezoek arts, orthodontist, ‘ziek 

naar huis’ en dergelijke) moet je je altijd eerst afmelden bij het absentenbureau. 
4. Bij terugkeer van ziekte, meld je je weer beter. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch. 

Anders neem je een ondertekend briefje van een van je ouders/verzorgers mee en 
lever je dit in op het absentenbureau. 

 
5. Je rijdt op het schoolterrein alleen op je (brom)fiets of scooter waar dattoegestaan is 

en wanneer dat verantwoord is. Je stapt af en gaat lopen wanneer een medewerker 
van de school je daartoe opdracht geeft. 

 
6. Zet je (brom)fiets altijd op slot. De school is niet aansprakelijk voor schade aan je 

(brom)fiets of scooter en/of vermissing ervan. 
 

7. In de gebouwen, dus ook in de mediatheek, mag je geen hoofddeksels dragen. Je 
mag op school geen kleding dragen, die door teksten of op een andere manier 
aanzet tot discriminatie, seksuele intimidatie en/of geweld. Het is niet toegestaan 
kleding te dragen die eigendommen van de school kan beschadigen, zoals 
naaldhakken. De schoolleiding kan het dragen van uitdagende kleding binnen de 
school (het schoolterrein) verbieden. Dit is ter beoordeling aan de schoolleiding. 

 
8. Je mag geen geluidsdragers, afstandsbedieningen en andere ‘verstorende’ 

apparatuur gebruiken buiten de aula. Geluidsdragers en dergelijke bewaar je in je 
locker of houd je bij je in je tas. Laat ze niet in je jas zitten! Laserpennen zijn 
verboden. 

 
 
 



 
9. Jassen/jacks mogen niet worden gedragen in de klassen, deze worden in de 

garderobe opgehangen of in je locker opgeborgen. De school is niet aansprakelijk 
voor vermissing en/of schade. 

 
10. Het is verboden, tenzij je toestemming hebt van de schoolleiding of de docent, met je 

mobiele telefoon of anderszins, beeld- en/of geluidsopnamen te maken. Tijdens 
schoolonderzoeken, eindexamens of andere toetsen mag je mobiele devices zelfs 
niet bij je hebben. Een medewerker van de school heeft het recht je deze af te nemen 
bij overtreding van deze regels. Je kunt ze aan het einde van de lesdag (16.45 uur) 
weer ophalen. Daarbij kan een sanctie worden opgelegd. 

 
11. Eten en drinken doe je alleen in de aula of buiten op het schoolplein. Je bent als 

leerling, samen met de anderen, verantwoordelijk voor de netheid van het gebouw. 
Je kunt daar door het personeel van de school (surveillanten, conciërges, etc.) op 
aangesproken worden. 

 
12. Het in bezit hebben van of handelen in drugs en/of wapens is verboden. Bij 

overtreding wordt de politie ingelicht en gaat het bevoegd gezag mogelijk over tot 
schorsing en/of verwijdering van school. Dit alles ter beoordeling aan de 
locatiedirecteur. 

 
13. Op het schoolterrein is roken verboden. 

 
14. Je mag een lokaal alleen in met toestemming van een docent of teamleider. 

Hetzelfde geldt voor het verlaten van het lokaal. Als een docent er 10 minuten na 
aanvang van de les niet is, gaat een (1) leerling uitzoeken wat er aan de hand is. De 
overige leerlingen gaan naar de aula en wachten op nadere instructies. Wanneer je 
zonder opdracht weggaat, word je beschouwd als spijbelaar. 

 
15. Pauzeren doe je in ‘je eigen gebouw’, dat is het gebouw waar je meestal les hebt. 

Leerlingen die in pauzes of tijdens tussenuren het terrein van het Scheldemond 
College verlaten en buiten het terrein enige vorm van overlast veroorzaken, kan door 
de teamleider een sanctie worden opgelegd. Die sanctie kan eruit bestaan, dat de 
leerling zich een bepaalde periode tijdens pauzes en tussenuren onder toezicht van 
de teamleider stelt. Ook het onnodig door de gangen lopen is niet toegestaan. 

 
16. Verwijdering uit de les is een ernstige zaak. Er zijn twee vormen: 

a. de 10 minuten-verwijdering, oftewel een time-out. 
b. de definitieve verwijdering: je moet altijd een verwijderingsformulier ophalen 

bij de helpdesk, invullen en inleveren bij de docent na afloop van de les. Je 
ouders/verzorgers worden door de docent op de hoogte gesteld. De gemiste 
les wordt dezelfde week (liefst dezelfde dag) door opdrachten of op een 
andere manier ingehaald. Daarnaast kunnen aanvullende sancties worden 
opgelegd. 

 
17. De lift wordt alleen gebruikt met toestemming van de conciërge, de teamleider of het 

hoofd bedrijfsvoering. 
 

18. Na de lessen ga je naar huis of naar de mediatheek, tenzij je onder begeleiding van 
een docent of een andere medewerker van de school activiteiten in de school 
verricht, zoals het inhalen van achterstallig schoolwerk of het uitvoeren van een straf. 
Je blijft niet ‘rondhangen’ in (de buurt van) de school, bij het tunneltje of bij het 
winkelcentrum. 

 



19. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen van leerlingen. Dat 
geldt ook voor de kleedkamers bij de gymzalen en externe sportlocaties. De directie 
heeft altijd het recht een locker te laten openen. 

 
20. Bij diefstal en/of ernstige overtredingen wordt altijd aangifte bij de politie gedaan. 

 
21. Indien nodig is het toegestaan dat de politie kijkt in een kluisje of tas van een leerling. 

 
22. Haal geen buitenstaanders naar school. 

 
23. Houd altijd de roosterwijzigingen in de gaten op de monitor, Zermelo of de website. 

 
24. Zie ook het reglement Mediatheek, ICT en laptopgebruik                

 
25. Zie ook het examenreglement.  

 
 
 
 


