Huisregels Zoutestraat schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen,
Voor iedereen is het van belang dat wij op een goede en prettige manier met elkaar omgaan en in
ons gedrag, taalgebruik en kleding rekening houden met anderen. Om dat te bevorderen zijn in het
leerlingenstatuut jullie rechten en plichten vastgelegd. Dit statuut kun je inzien op onze website
www.reynaert.nl.
Enkele belangrijke punten eruit hebben we opgeschreven in onze huisregels. Deze zijn wat losser en
directer geformuleerd en daardoor gemakkelijker te lezen. Als het er op aan komt, tellen natuurlijk de
omschrijvingen van het statuut.
Het is goed om te weten dat de afspraken die in deze huisregels zijn opgenomen, binnen de school
gelden, maar ook nadrukkelijk van toepassing zijn tijdens alle schoolactiviteiten buiten het
schoolgebouw.
Wij wensen jullie een inspirerend en fijn schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
De heer Winters, rector
Mevrouw De Baer en de heer Hampsink, teamleiders

Verblijf op school / pauze / tussenuren
1. Zorg dat je op tijd in de les bent.
2. Alleen de officiële roostermededelingen gelden. Kijk hiervoor op je rooster in Magister.
3. Je bent elke dag tot 16.30 uur beschikbaar voor het volgen van lessen en andere
schoolactiviteiten.
4. In tussenuren en pauzes dienen de leerlingen van de brugklassen en de tweede en derde
klassen op school te blijven. Pasjes om toch het schoolterrein te verlaten, worden niet meer
uitgegeven.
5. De leerlingen van de vierde klassen en hoger mogen van het schoolterrein tijdens
tussenuren en pauzes, mits voldaan is aan de verplichte lestijd op school.
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Als de leerling het schoolterrein verlaat, is de school niet verantwoordelijk voor hem/haar en
wijst elke aansprakelijkheid af.
Bij lesuitval kunnen onderbouwleerlingen verblijven in de aula en op het schoolplein, niet in
de gangen. Bovenbouwleerlingen melden zich verplicht in de stilteruimte.
Vóór de lessen en tijdens de pauzes kun je gebruik maken van het schoolplein, de aula en de
centrale hal op de begane grond. Verblijf in de lesvleugels is op die tijdstippen niet
toegestaan.
In principe blijf je op de locatie waar je les hebt; je mag alleen naar de andere locatie, als je
daar een goede reden voor hebt.
Als je op het schoolplein komt en er zijn lessen bezig, zorg dan dat je deze niet stoort.
In de lunchpauze is het mogelijk je brood te eten in de aula of op het plein. In de lesvleugels
mag niet gegeten of gedronken worden, ook niet tijdens het wisselen van de les. Denk er
om: snoepen is ook eten!
Leerlingen gaan het klaslokaal in en uit als ze daarvoor toestemming hebben van de docent.
In de mediatheek, stilteruimte en in de aula gelden eigen regels.
Het sportveld mag alleen gebruikt worden tijdens de gymlessen.

Praktische zaken
1. Er is zowel binnen als buiten camerabeveiliging.
2. Je dient je schoolboeken te kaften en te vervoeren in een stevige schooltas.
3. Agenda’s die teksten of afbeeldingen bevatten die discriminerend, beledigend,
aanstootgevend of racistisch zijn, worden niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor
kledingstukken.
4. In het schoolgebouw en op het schoolplein mag je niet roken. Het Reynaertcollege is een
rookvrije school. Deze bepaling geldt voor leerlingen, personeel, ouders en andere bezoekers.
5. Het in het bezit hebben van of onder invloed zijn van drugs, alcoholische drank, energy
drinks of dergelijke op het terrein van de school is verboden en kan bestraft worden. Deze
bepaling geldt ook in algemene zin.
6. Geluids- en/of beeldopnamen mogen in de gebouwen en op de terreinen van de school alleen
met instemming van betrokkene(n) gemaakt worden. Beeld- of geluidsmateriaal dat onder
schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding.
7. Het is niet toegestaan om muziek af te spelen op school. Bij overtreding kan de apparatuur in
beslag genomen worden.
8. Mobiele telefoons dienen in principe uit te staan tijdens lessen en andere
instructiemomenten. Je telefoon zit tijdens die momenten in de gele bak of in je kluisje.
Alleen op aanwijzing van de docent mag apparatuur tijdens een les gebruikt worden. Bij
overtreding kan de betreffende mobiele telefoon in beslag worden genomen. De ingenomen
GSM kan om 16.30 uur worden opgehaald.
9. Jassen, jacks, hoofddeksels en handschoenen dienen opgehangen te worden aan de
kapstokken of in je kluisje te worden opgeborgen.
10. Het is verboden en strafbaar op school vuurwerk, wapentuig of andere gevaarlijke
voorwerpen in bezit te hebben. Als een leerling er op betrapt wordt, kan hij gestraft worden
en zal de school aangifte doen bij de politie. Onder wapentuig worden ook verstaan stiletto’s,
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vlindermessen, traangasbusjes en laserpennen. Kledingaccessoires die gevaarlijk kunnen zijn
(bv. armbanden met pinnen) zijn verboden. Bij overtreding volgt in beslagname.
11. Zorg ervoor dat in de pauzes niemand kan struikelen over je tas.
12. Fietsen en brommers plaats je in de stalling voor leerlingen. Je mag je in deze stalling niet
langer ophouden dan nodig is.
13. Het is leerlingen die met de auto naar school komen niet toegestaan deze auto op de
parkeerstroken op het schoolterrein te zetten. Zij kunnen parkeren bij voetbalvereniging
HVV’24.
14. Afval hoort in de vuilnisbak, laat je rommel niet slingeren!
Noodgevallen
1. Als jij of iemand anders EHBO nodig hebt, altijd de conciërge inschakelen! Ook in alle andere
noodgevallen de conciërge waarschuwen. Bij afwezigheid van de conciërge meld je je bij de
receptie.
2. Als een docent niet komt opdagen, meldt de klassenvertegenwoordiger dit bij de
receptie of bij de teamleider of coördinator. De leerlingen wachten bij het lokaal.
Ziek
1. Als je ziek bent, melden je ouders/verzorgers dit ’s morgens vóór 9.00 uur telefonisch bij de
receptie (0114-381818).
2. Als je op school ziek wordt, meld je dit bij je teamleider of coördinator.
Verblijf in de aula of op het schoolplein
1. Gedraag je zodanig dat je niemand stoort.
2. Houd het netjes. Doe je afval steeds in de vuilnisbakken.
3. Maak je toch rommel, dan ruim je de rommel op. Bij de conciërges kun je eventueel een
natte doek of een bezem krijgen.
4. Je hebt gedurende één week per schooljaar corvee, behalve als je in de examenklas zit.
5. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt naar de teamleider of coördinator gestuurd.
Afspraken tijdens schooltijd
1. Je bent elke dag tot 16.30 uur beschikbaar voor het volgen van lessen, andere
schoolactiviteiten en terugkomafspraken.
2. Afspraken maken met de tandarts, de dokter, etc. doe je zoveel mogelijk buiten schooltijd.
Indien je niet anders kunt, breng je voor elke afspraak die valt binnen schooltijd een
verzoekbriefje mee van thuis. Er kunnen geen buitenschoolse afspraken gemaakt worden op
reeds geplande toets momenten.
3. Langere verlofaanvragen worden schriftelijk bij de teamleider of coördinator ingeleverd. De
teamleider of coördinator beslist of het verlof wel of niet wordt toegestaan.
Lesverwijderingen
1. Als je uit de les wordt verwijderd, dan meld je je altijd bij je teamleider of coördinator.
2. Als maatregel bij lesverwijdering moet je een lesuur (in overleg met jou) nablijven.
3. De lesverwijderingsbrief die je thuis per post ontvangt, lever je binnen twee lesdagen
ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) in bij de teamleider of coördinator.
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4. Als je vijf keer uit de lessen bent verwijderd, volgt een dag lesontzegging. Gebeurt dat tien
keer, dan wordt je twee dagen de toegang tot de lessen ontzegd. Herhaaldelijke
lesontzegging wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Te laat komen
1. Zorg dat je op tijd in de les bent.
2. Wie te laat is, meldt zich bij de receptie. Ben je te laat, dan meld jij je bij de receptie.
3. Als je ongeoorloofd te laat bent binnen 15 min. na aanvang van de les, meld jij je de
volgende dag 30 minuten voor aanvang van zijn/haar eerste lesuur bij de receptie.
4. Als je ongeoorloofd te laat bent vanaf 15 min. na aanvang van de les, meld jij je de volgende
dag een uur voor aanvang van je eerste lesuur bij de conciërge voor corvee.
5. Indien je de volgende dag de eerste twee uur geen les hebt, wordt de maatregel verplaatst
naar een andere dag.
6. Alles wordt door de receptie geregistreerd in Magister.
7. In het kader van afspraken met het Regionaal Bureau Leerplicht geldt de Verzuimkaart.

https://www.lereninzeeland.nl/sites/default/files/uploads/RBLVerzuimkaart%20ZLD%20VO%202020.pdf
Afwezigheid zonder reden
1. Bij leerlingen die “zonder reden afwezig” genoteerd staan in Magister wordt navraag gedaan
door de coördinator of teamleider.
2. Afwezigheid zonder reden wordt als “spijbelen” beschouwd.
3. Elk spijbel uur haal je dubbel in: 2x een 8e uur.
4. Spijbelen wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld.
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Inleveren werkstukken
1. Het inleveren van opdrachten/werkstukken gebeurt in principe tijdens de les bij de
vakdocent. Indien dit door omstandigheden niet lukt, lever je de opdrachten in bij de
receptie, waar de inleverdatum en tijd genoteerd worden.
2. Als bewijs voor inleveren vraag je een kwitantie.
Inleveren bibliotheekboeken
1. Leerlingen die bibliotheekboeken te laat inleveren zijn een boete verschuldigd. De specifieke
regeling hangt in de bibliotheek.

versie 30 september 2020
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