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SCHOOLREGLEMENT 2019-2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s)
Een nieuw schooljaar, op een voor een groot aantal leerlingen nieuwe school, gaat weer beginnen.
Voor de goede orde verspreiden wij daarom dit schoolreglement.
VOORWOORD

Het schoolreglement van deze school is een overzicht van regels waar wij ons aan houden. Voor
leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en wat ze van de
school, de teamleden en hun medeleerlingen kunnen verwachten.
Voor de school en de teamleden is het goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden
en ook dat zij weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Dit reglement is
voor de duidelijkheid over wat kan en mag, voor de goede verhouding tussen teamleden en
leerlingen, en voor goed onderwijs in de school.
Naast de geschreven regels zijn er natuurlijk ook veel ongeschreven regels, dingen die
vanzelfsprekend zijn. Wij hopen dat wij met dit document kunnen zorgen voor een veilige school, een
school waar wij ons allemaal thuis voelen.
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN







We tonen respect voor iedereen.
We zorgen gezamenlijk voor een veilige school.
We houden rekening met elkaar en blijven van elkaar en andermans spullen af.
We zorgen voor een schone school.
We zorgen gezamenlijk voor een gezonde school.
We zijn gezamenlijk actief in het creëren van een prettige leer-, werk- en leefomgeving.

VERTROUWENSPERSOON
Het OPDC Zuidoost Drenthe heeft een externe vertrouwenspersoon: dhr. Jan Wibbens van Het
Vertrouwensbureau, 06-53697150 of jan@hetvtb.nl (ww.hetvtb.nl).
AFSPRAKEN TEAM ONDERWIJSLOCATIE





Alle teamleden die werkzaam zijn op de Onderwijslocatie moeten zich bewust zijn van hun eigen
gedrag, omdat hun gedrag een voorbeeldfunctie heeft voor de jongeren op school.
Een leerkracht draagt er zorg voor dat een leerling niet meer dan één proefwerk per dag heeft, er
mogen wel meerdere schriftelijke overhoringen gegeven worden op een dag.
Huiswerk wordt genoteerd in SOMtoday en ook duidelijk op het bord getoond. Als leerlingen hun
huiswerk in hun agenda moeten noteren, zien leerkrachten erop toe dat dit gebeurt.

SAMENWERKING MET OUDER(S)/VERZORGER(S)




Ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen hun kind in het naleven en uitvoeren van de schoolregels en
streven samen met het team van de Onderwijslocatie naar een schone, gezonde en veilige
school.
Als ouder(s)/verzorger(s) hun kind met de auto naar school brengen, zetten zij hem/haar buiten
het campusterrein af. Op deze wijze is de campus zoveel mogelijk autovrij en daardoor veiliger
voor leerlingen en teamleden.

SCHOOLREGELS





















Fietsen worden op de daarvoor bestemde plaats gestald.
Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven.
Wij houden de ingang van de school vrij, de gele lijnen geven de grens aan.
Een leslokaal is alleen toegankelijk als daarbij een teamlid aanwezig is.
Leerlingen uit leerjaar 1 blijven tijdens de pauzes in de kantine of op het schoolplein van de Alocatie.
Tassen worden in de daarvoor bestemde kluisjes geplaatst.
Leerlingen bewaren hun mobiele telefoon in hun kluisje of in de speciale telefoontas. Ze mogen
hun mobiele telefoon op school alleen gebruiken in de pauze, waar dit mag (buiten of in de
kantine) of tijdens de lessen maar dan alleen wanneer een teamlid toestemming heeft gegeven.
Het Reglement Internet en Sociale media op school, is te vinden onder downloads op de website.
Foto's en video’s mogen in onze school (binnen en buiten) alleen met toestemming worden
gemaakt. Daarnaast hebben de ouder(s)/verzorger(s) bij de intake of aan het begin van het
nieuwe schooljaar op een formulier aangegeven waar wel of geen toestemming voor wordt
gegeven qua plaatsing van foto’s en/of videobeelden.
Binnen een kwartier na afloop van de lessen hebben de leerlingen de campus van de school
verlaten.
Leerlingen mogen alleen deodorantrollers gebruiken na de lessen bewegingsonderwijs (d.w.z.
geen deo spuitbussen).
Wapenbezit binnen en in de omgeving van de school is verboden. Hiervan wordt een melding
gedaan bij de politie.
Voorwerpen gooien kan gevaar opleveren voor de medeleerlingen en teamleden en is daarom
niet toegestaan.
Vuurwerk verhandelen, het bij zich hebben of afsteken is niet toegestaan. Hiervan wordt een
melding gedaan bij de politie.
Als er sprake is van verbale en/of fysieke agressiviteit kan de leerling naar huis worden gestuurd.
Nadat er een gesprek is geweest met de ouder(s)/verzorger(s) is het, afhankelijk van de ernst van
het incident, mogelijk onder voorwaarden terug te keren in de klas.
Leerlingen die in verband met bijvoorbeeld de afwezigheid van een leerkracht een vrij uur
hebben, worden onder toezicht opgevangen in de kantine waar ze aan de slag kunnen gaan met
leerwerk en/of huiswerk.
Er wordt niet in de schoolgebouwen gerend of gestoeid.
Hoofddeksels (petten e.d.) worden in het kluisje gelegd of aan de kapstok gehangen bij het
betreden van de school.
Jassen worden bij het betreden van de school aan de daarvoor bestemde kapstokken gehangen
of opgeborgen in de kluisjes.

VOORLICHTING
Leerlingen krijgen voorlichting over roken, alcohol, drugs en sociale media. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Een groot deel van deze voorlichting vindt plaats tijdens
de introductieweek in het eerste leerjaar, tijdens de mentorlessen, tijdens de lessen biologie en
tijdens de sociale vaardigheidstrainingen (sova). Leerlingen wonen in het kader van culturele en
kunstzinnige vorming ook theatervoorstellingen bij.
EEN GEZONDE EN NETTE SCHOOL







Op de Onderwijslocatie geldt voor het campusterrein een rookverbod voor alle leerlingen.
In de school en op het schoolplein is chips eten niet toegestaan.
Neem brood, fruit en iets gezonds te drinken mee in een navulbaar flesje.
Etenswaren en ander afval wordt door de leerling zelf opgeruimd.
Na gebruik worden de stoelen weer teruggezet bij de tafels.
Energiedrankjes zijn niet toegestaan.

Maatregelen in het kader van de gezonde (en schone) school worden op verschillende manieren
ondersteund door middel van:
 Afvalbakken op de daarvoor geschikte plaatsen.
 Dozen voor oud papier in de klas.
 Beschikbare container voor petflessen en ander plastic afval in de kantine.
 Beschikbare container voor lege batterijen in de kantine.
AFWEZIGHEID LEERLINGEN




Zowel ziek- als betermeldingen moeten door de ouder(s)/verzorger(s) voor 8.30 uur op de lesdag
aan de school worden gemeld (telefoonnummer 0591-612989).
Als de lessen niet kunnen worden gevolgd door een bezoek aan de huisarts, tandarts of een
andere specialist moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) vooraf aan de school worden gemeld
(telefoonnummer 0591-612989).
Wanneer de lessen gedeeltelijk of in het geheel niet kunnen worden gevolgd wegens andere
omstandigheden zoals begrafenis, bruiloft of vakantie buiten de normale vakanties om, dient u
dit schriftelijk aan te vragen bij de directie. Het aanvraagdocument kunt u vinden onder de
downloads op de website van de Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe.

HYGIËNE






Gymkleding moet na elke gymles meegenomen worden naar huis.
Gymschoenen voorkomen blessures, verkleinen de kans op voetschimmel en zijn daarom tijdens
de lessen bewegingsonderwijs verplicht.
Na de toiletgang worden de handen gewassen.
Er wordt alleen gegeten tijdens de pauzes, met uitzondering van de kooklessen of bijzondere
gelegenheden waarvoor de docent verantwoordelijk is.
Voor de kooklessen worden de handen gewassen, nagels dienen schoon te zijn.

REGELS RONDOM GENOTMIDDELEN

TABAK



Op de Onderwijslocatie en de gehele schoolcampus van het Esdal College mag niet door onze
leerlingen gerookt worden. Wanneer iemand de regels overtreedt, wordt hij/zij hierop
aangesproken. De school stimuleert het niet-roken.
Ook nepsigaretten worden niet toegestaan. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de zogenaamde
elektronische sigaretten.

ALCOHOL



Onder schooltijd is het niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn.
Het is niet toegestaan om op school, tijdens klassenavonden, feesten, schoolkampen, werkweken
en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten
alcoholhoudende drank te nuttigen c.q. bij zich te dragen.

DRUGS



Op school en tijdens klassenavonden, werkweken en excursies is het in bezit hebben,
verhandelen of gebruiken van drugs niet toegestaan.
Wanneer er sprake is van handel (dealen) door eigen leerlingen wordt de directie geïnformeerd
en met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) gesproken. Hierbij wordt de politie ingeschakeld.

TOT SLOT
De zorg betreffende genotmiddelen verdient de aandacht van alle schoolbetrokkenen.
Alcoholgebruik en gameverslaving neemt toe en gezinsproblematiek die daaruit voortvloeit, mag niet
onderschat worden. Indien een mogelijke verslaving wordt geconstateerd, worden de
ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden eventuele
vervolgstappen besproken.
Bij ernstige overtredingen wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
Indien er iets niet genoemd of benoemd is, beslist de directie op welke wijze gehandeld dient te
worden.

