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SCHOOLAFSPRAKEN EN -REGELS 

Op het Grotius College hanteren wij regels waar iedereen, ook docenten en ander personeel, zich 

aan moet houden. Deze afspraken bespreken wij bij de start van ieder schooljaar tijdens de 

mentorlessen.   

Iedereen moet zich zó gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet wordt 

gehinderd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn: 

- respect voor elkaar, in houding en gedrag 

- respect voor elkaars belangen en eigendommen 

 

AFSPRAKEN MET LEERLINGEN OP HET GROTIUS COLLEGE LOCATIE JUNIUSSTRAAT  

ALGEMEEN  

1. Ik heb op school altijd mijn schoolpas bij me.  

2. Ik zet mijn fiets in het fietsenrek en mijn scooter of bromfiets in de bromfietsenstalling aan het begin 

van de fietsenstalling. Ik kom niet met de fiets of scooter op het plein bij de aula.  

3. Als ik te laat ben, haal ik direct een te-laat-briefje bij de conciërge.  

4. Als leerling dien ik tot 17.00 uur beschikbaar te zijn voor school.  

5. Afspraken met bijvoorbeeld tandarts/ortho maak ik in principe niet onder schooltijd.  

6. Bij (ongeoorloofd) verzuim en/of te laat komen gelden de regels zoals die in de verzuimregeling 

staan.  

7. Als ik ziek ben, melden mijn ouder(s) en/of verzorger(s) mij ziek zoals omschreven in het 

verzuimprotocol. 

8. Als ik op school ziek word, meld ik me ziek bij de verzuimcoördinator op de administratie of bij mijn 

afdelingsleider. Van hen kan ik toestemming krijgen om naar huis te gaan, nadat er eerst telefonisch 

contact met thuis is opgenomen.  

9. Ik zorg ervoor dat ik altijd goed voorbereid ben op mijn les en ik heb mijn spullen bij me.  

10. Bij verwijdering uit de klas door de docent meld ik me direct bij de mediatheek en haal ik een rode 

kaart. Zie procedure “eruit sturen” in de verzuimregeling . Aan het einde van de les meld ik mij bij de 

docent. 

11. Als een docent te laat/nog niet aanwezig is, verlaat ik de school niet zonder toestemming van een 

afdelingsleider. Als een docent na 10 minuten niet bij het lokaal is, gaan twee leerlingen naar de 

dichtstbijzijnde afdelingsleider om dit te melden. De klas gaat met elkaar naar de aula en wacht daar 

totdat er duidelijkheid is.  

 

GEDRAAG JE FATSOENLIJK!  

12. Roken is voor alle leerlingen verboden op school, dat geldt ook voor het schoolplein en overige 

terreinen van de school.  

13. Ik gebruik geen alcohol op school, ook niet tijdens bijzondere activiteiten. 

14. Ik gebruik geen drugs. Overtreed ik deze regel worden mijn ouders of verzorgers op de hoogte 

gebracht.  

15. In de les heb ik geen jas bij me en in het schoolgebouw heb ik geen hoofddeksel op met 

uitzondering van religieuze hoofdbedekking. 

16. Ik gebruik mijn mobieltje niet tijdens de les of de docent moet hier specifiek toestemming voor 

hebben gegeven.  

17. Op school maak ik niet ongevraagd filmpjes en foto’s van andere leerlingen of medewerkers. 

18. Bij diefstal en/of vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie en word ik geschorst (zie reglement 

schorsing en verwijdering).  



19. Tijdens de pauze ben ik op de begane grond (m.u.v. de gangen bij de lokalen 010 t/m 022 en de 

lokalen 070 t/m 076). Bovendien is het niet toegestaan dat ik op de trappen of op de 1e en 2e 

verdieping pauze houd.  

20. Ik eet en drink niet tijdens de les (ook geen kauwgom en ik ga tijdens de lessen uitsluitend met 

toestemming van de docent naar het toilet.  

21. Tijdens de les mag ik water drinken, maar het is niet de bedoeling dat waterflessen tijdens de les 

worden bijgevuld. 

 

ZORG VOOR EEN SCHONE EN NETTE SCHOOL!  

22. Ik ruim afval netjes op, ik gooi het in de daarvoor bestemde afvalbakken.  

23. De lokalen laten we netjes achter.  

 

TAALGEBRUIK 
24 Ik spreek in de regel Nederlands in het schoolgebouw. Natuurlijk geldt dit nog niet voor de 
kinderen die net in Nederland zijn en voor de tto-leerlingen die Engels (moeten) spreken.  
 

WAAR VIND IK INFORMATIE?  

25. Ik stel mezelf op de hoogte van de dagelijkse roosterwijzigingen en andere actuele informatie via 

magister en UNTIS. Wat betreft de roosters is UNTIS leidend.  

  

  

 

 


