Schoolregels en afspraken
Om op een prettige manier met elkaar om te gaan, moeten wij ons allemaal aan enkele regels
houden. Hier volgen ze! (Waar ‘ouders’ staat, wordt ook ‘verzorgers’ bedoeld).

Aanwezigheid:
Mocht je om een of andere reden te laat zijn, meld je dan bij de conciërge. Je krijgt dan een
telaat-briefje, waarmee je in de les kunt worden toegelaten.
Bij ziekte stellen je ouders de school zo spoedig mogelijk op de hoogte, bij voorkeur digitaal via
Somtoday maar telefonisch mag natuurlijk ook.
Stel dat je tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, dan meld je je eerst af bij de conciërge. Je
ouders wordt verzocht de school te informeren als je thuis bent aangekomen.
Mocht je een keer naar de dokter, tandarts enz. moeten, dan krijgt de school daar vooraf
bericht van door de ouders. Wij gaan ervan uit dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd
gepland worden.
Voor vakanties of lange weekenden buiten de schoolvakanties om, kan alleen toestemming
worden verleend door de netwerkcoördinator onderwijs in overleg met de leerplichtambtenaar.
In de regel is toestemming niet mogelijk. Zie ‘verzuimprotocol Gemeente Hardenberg’.
Het is niet de bedoeling, maar als je uit de les verwijderd wordt, dan meld je je bij de conciërge
(receptie). Deze geeft je een uitstuurbrief.
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolplein niet verlaten in de pauze van 10.15 u. en in
de pauze van 12.00 – 12.30 u.
Voor schoolvoorstellingen of buitenschoolse activiteiten geldt verplichte aanwezigheid
(schooltijden 8.00 u. t/m 16.25 u.). Houd hiermee rekening bij het plannen van persoonlijke
afspraken (zoals bijbaantjes).
Geef eventuele wijzigingen in adres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk door aan de

administratie.

In en buiten het gebouw:
Om erop te letten dat de school en de omgeving netjes blijven, wordt er tijdens de pauzes
gesurveilleerd. Houd je aan de aanwijzingen van de surveillanten.
Eten en drinken in ‘de kantine’, niet daarbuiten.
Roken is niet toegestaan op het schoolterrein en in de directe omgeving van de school.
Schade die is ontstaan door opzet of nalatigheid worden op kosten van de veroorzaker
hersteld. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen.
Tijdens de lessen is het dragen van jassen en lange sjaals (in verband met de veiligheid) en
petjes niet toegestaan. Kleding met provocerende teksten of afbeeldingen is niet toegestaan.

Veiligheid:
Het is niet toegestaan tijdens schooltijd en schoolactiviteiten onder invloed te zijn van alcohol
en/of drugs, ze te gebruiken en/of in bezit te hebben.
Onderweg naar of van de sporthal, houd je je aan de verkeersregels en fiets je de afgesproken
route.
Op het schoolterrein wordt niet met sneeuwballen gegooid of vuurwerk afgestoken.
Wapens of voorwerpen die naar het oordeel van de directie als zodanig kunnen worden
aangemerkt, zijn vanzelfsprekend niet op school of op het terrein van de school toegestaan. Dit
geldt ook voor vuurwerk en laserpennen.

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop
aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn
handelingen waar je op aangesproken kunt worden.
Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen
goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via
internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.
Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van het
Zeven Linden College en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten,
onderwijsondersteunend personeel en ouders.

Het Zeven Linden College hanteert een strikt telefoonbeleid:
1. In de klas: De telefoon is uit en zit in de telefoontas bij de entree van het lokaal.
2. Buiten de klas is gebruik toegestaan, met dien verstande dat telefoneren alleen plaatsvindt
op de aangewezen plek (hal hoofdingang).
Tijdens examens, toetsen, overhoringen en proefwerken gelden aangepaste regels.
We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom
geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor
hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom
niet toegestaan om op school sites te bezoeken, informatie te downloaden en te verspreiden
die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn.

