Schoolregels Mariëndael 2017-2018
Uitgangspunten
Waar veel mensen bij elkaar zijn, moeten regels zijn. Die zijn er ook op onze school. Veel
dingen zijn echter niet beschreven.
Ons uitgangspunt is:
Elke leerling van Mariëndael heeft er recht op, zowel door personeel als medeleerlingen,
met respect behandeld te worden en een fijne tijd te hebben op school, waar hij/zij goed
tot leren kan komen.
Als leerling van Mariëndael heb je de plicht anderen met respect te benaderen en te
zorgen dat zij een fijne tijd kunnen hebben hier op school om goed tot leren te kunnen
komen.
Respecteer elkaar
1. Veel leerlingen gaan met plezier naar school. Een aantal leerlingen ziet er erg
tegenop om naar school te gaan, omdat ze gepest of bedreigd worden. Dat mag
niet voorkomen.
2. Het is een goede gewoonte om vriendelijk met elkaar om te gaan. Sta open voor
elkaars mening. Houd ook in je taalgebruik rekening met anderen.
3. Ook leerlingen maken fouten. Het is sportief als je je fouten tegenover de ander
durft te erkennen.
Respecteer de werksfeer
4. In de school wordt op verschillende plekken gewerkt. Geef elkaar de kans om de
werktijd goed te benutten.
5. Het is een goede zaak dat we elkaar kunnen vertrouwen. Het nakomen van
afspraken moet vanzelfsprekend zijn. Daarbij horen ook studieafspraken.
Respecteer de omgeving
6. We doen ons best om het gebouw en haar omgeving zo netjes mogelijk te maken
en te houden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Durf elkaar daar ook op
aan te spreken.
7. Je bent zuinig op je eigen spullen, maar zeker ook op die van een ander. Meld het
toebrengen van schade aan andermans eigendommen aan de conciërge.

Afspraken
Soms blijkt het nodig deze uitgangspunten te voorzien van nog duidelijker regels. Deze
volgen hieronder.
Lessen, tussenuren en pauzes
1. Na de pauze ruim je je eigen rommel op.
2. In de pauzes mag je in de aula zijn, of buiten. Hier mag je eten.
Onderbouwleerlingen houden pauze op het zij-plein.
3. Sommige leerlingen houden, in overleg met de mentor en na goedkeuring door de
teamleider, pauze op een andere plaats.
4. Je mag geen pauze houden in de ruimte tussen de voordeur en de klapdeuren.
5. De bovenbouwleerlingen mogen van het plein af, de onderbouwleerlingen niet.
6. Een kluisje is verplicht (borg €10). Jassen, petten, gymtassen doe je in je kluisje
of hang je aan de kapstok, ze gaan niet mee in de les. Laat nergens waardevolle
spullen onbeheerd achter.
7. Mobiele telefoon, laptop of andere apparatuur gebruik je tijdens de les alleen met
toestemming van het personeel. Buiten de les mag de apparatuur niet versterkt
worden gebruikt binnen de school of op het schoolterrein.
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8. Meubilair in de aula en gangen heeft een vaste plek in de school en mag niet
verplaatst worden. Je mag een stoel wel tijdelijk aan een andere tafel zetten, je
zet de stoel na gebruik dan zelf weer terug.
9. Er wordt in de school niet geschreeuwd.
10. Balsporten tijdens de pauze en/of tussenuur mag alleen op het terrein achter de
gymzaal. Leerlingen uit de onderbouw moeten hiervoor toestemming vragen.
Ziekte
1. Als je ziek bent, laat je je ouders of verzorgers zo snel mogelijk (tussen 8.00 en
8.30 uur) naar school bellen, tel. nr. 026 – 352 66 00. Ze kunnen ook een mail
sturen naar vso-verzuim@mariendael.nl. Indien je 18 jaar of ouder bent, mag je
de ziekmelding zelf regelen.
2. Wanneer je tijdens de les ziek wordt, meld je dat aan de leerkracht. Als je naar
huis gaat, meld je je af bij je mentor of teamleider. Als deze er niet zijn, meld je
je af bij de receptie.
3. Als je weer beter bent, meld je dat zo snel mogelijk bij de receptie of via vsoverzuim@mariendael.nl.
Te laat komen/verzuim
1. Wanneer je vertraging hebt met het openbaar- of taxivervoer bel je naar school
(026 352 66 00) om te laten weten dat je onderweg bent.
2. Als je spijbelt of te laat in de les komt, zitten daar consequenties aan:
1 uur spijbelen = 2 uur nakomen na schooltijd,
3 keer te laat = 1 uur nakomen na schooltijd.
Workshoptijd
1. Tijdens workshoptijd ben je bezig met taken uit de weekplanning.
2. Het logboek heb je altijd bij je en op tafel.
3. Als je wilt samenwerken overleg je dit met de docent. Heb je toestemming dan
praat je fluisterend, zodat anderen er geen last van hebben.
4. Je mag muziek luisteren via oordopjes, maar let op:
 Het mag anderen niet uit hun concentratie halen.
 Je zet één keer een (lange) playlist aan die verder niet zichtbaar is op het
scherm. Gebeurt dit toch dan werk je verder zonder muziek.
Diversen
1. Roken is alleen op de rokersplek toegestaan.
2. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke messen is niet toegestaan. Een
vermoeden van een strafbaar feit wordt bij de politie gemeld.
3. Het gebruiken of in bezit hebben van alcohol en drugs op school is niet
toegestaan.
4. Via de Leerlingenraad heb je inspraak.
Iedereen houdt zich aan deze regels en herinnert zo nodig anderen eraan.
Heb je er last van dat anderen zich niet aan een of meer van deze regels houden, roep
dan de hulp in van anderen: bijvoorbeeld een medeleerling, je mentor, een leerkracht,
een klassenassistent, de teamleider, de directie of de vertrouwenspersoon.
HH, 18-07-2017
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