Schoolregels
Als je met zoveel mensen dagelijks bij elkaar bent is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan
afspraken. Uitgangspunt is dat we goed met elkaar omgaan. Van zowel leerlingen, medewerkers en
ouder(s)/verzorger(s) verwachten we dat zij regels en aanwijzingen opvolgen, respect hebben voor
elkaar en elkaars spullen, zorgen voor een rustige leeromgeving en op een fatsoenlijke manier met
elkaar spreken.
Binnen de lessen lichamelijke opvoeding worden specifieke afspraken gemaakt tussen docent en
leerlingen. Denk daarbij o.a. aan afspraken over kleding, gebruik kleedruimtes en procedure bij
blessures.
De schoolregels zijn te vinden in ons deelschoolstatuut op onze website.
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Het
leerlingenstatuut is te vinden op onze website.
3.5.1 De lessen
1.
De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, de voorgeschreven materialen en boeken bij
zich te hebben en het huiswerk in orde te hebben.
2.
Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te
verlaten.
3.
Bij verwijdering uit de les moet de leerling zich onmiddellijk melden bij de conciërge.
4.
Leerlingen zijn in principe tot 16.30 uur op school beschikbaar voor een gesprek of een
schooltaak.
3.5.2 Telefoonverbod leerjaar 1 en 2
Voor leerjaar 1 en 2 geldt er een algeheel telefoonverbod binnen de school. De leerlingen dienen hun
telefoon bij aankomst op school op te bergen in het kluisje en mogen deze pas bij het verlaten van de
school aan het einde van de lesdag weer uit het kluisje nemen. Dit geldt ook voor de pauze en
eventuele tussenuren.
3.5.3 De pauze
Tijdens de pauzes blijven leerlingen in de aula, of op het pauzeplein van de school. Er wordt toezicht
gehouden door de conciërges en docenten. Wanneer leerlingen zonder toestemming het
schoolterrein verlaten worden de ouder(s)/verzorger(s) hiervan in kennis gesteld en worden er
passende maatregelen getroffen.
3.5.4 Aanwezigheid/afwezigheid
Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij de school bellen tussen 08.00 en 08.30 uur als hun
zoon of dochter ziek is of om andere reden de school de gehele dag niet kan bezoeken. Daarnaast
meldt de leerling die ziek geweest is, zich weer beter met een briefje van de ouder(s)/verzorger(s) bij
de conciërge op de dag van terugkomst.
Voor verzoeken om lessen te mogen verzuimen of om huiswerkvrij te krijgen gelden onderstaande
regels:
1. Een verzoek (indien mogelijk) moet ruim van tevoren bij de betrokken kerngroepleider
ingediend worden, vergezeld van een brief van de ouder(s)/verzorger(s) of van een verwijskaart.
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Bij hoge uitzondering wordt op verzoek dispensatie gegeven voor proefwerken;
eindexamenkandidaten krijgen geen dispensatie voor toetsen.
Tijdens de lesdag kan alleen de kerngroepleider of zijn vervanger toestemming geven de school
te verlaten (ook bij ziekte): met de ouder(s)/verzorger(s) wordt contact opgenomen om dit door
te geven. Indien ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn dienen ze in dat geval later de school
telefonisch te verwittigen van de thuiskomst van hun zoon of dochter.
Als een leerling zich ziek voelt tijdens een lesdag meldt hij zich bij de mentor of kerngroepleider,
deze verwijst de leerling met een blauw briefje naar de conciërge. Met de ouder(s)/verzorger(s)
wordt contact opgenomen of de leerling naar huis kan. Ouder(s)/verzorger(s) bevestigen z.s.m.
of de leerling veilig thuis is aangekomen.
Voor aanvraag bijzonder verlof verwijzen wij u naar onze website.

Overige afspraken:
1. Laatkomers gaan direct naar de les en melden zich in de pauze bij de conciërges. De conciërge of
kerngroepleider bepaalt of de reden (on)geldig is. Als een leerling ongeldig te laat gekomen is,
moet hij/zij zich de volgende dag om 08.00 uur melden of voor aanvang van de eerste les op die
dag. Bij herhaald laatkomen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
2. Tijdens de lesdag mag geen enkele leerling het schoolterrein verlaten zonder toestemming, dus
ook niet tijdens pauzes of tussenuren.
3. Leerlingen die buiten de les in de vaklokalen willen werken, mogen dat alleen als iemand van het
personeel aanwezig is. Bij afwezigheid van een personeelslid dient men van de directie
toestemming te krijgen.
3.5.5 Lokaal, gebouw en terrein
1. Leerlingen mogen in het lokaal niet eten, drinken of snoepen. Leerlingen hangen de jas aan de
kapstok of leggen deze in een eigen kluis, niet in het lokaal. Het is niet toegestaan het terrein of
gebouw van andere deelscholen te betreden, tenzij leerlingen lessen of toestemming daarvoor
hebben.
2. Informatie en regels omtrent het gebruik van computer, laptop, chromebook en mobiele
telefoon zijn te vinden in het reglement Social Media op onze website. Iedere leerling kan
gebruik maken van, of gebeld worden via de telefoon van de school.
3. Tijdens de pauze mogen leerlingen niet in de gangen/garderobe of lokalen verblijven; leerlingen
mogen het lokaal/groepsruimte pas binnengaan als de docent aanwezig is.
4. Iedereen gaat met zorg en voorzichtigheid om met de eigendommen van anderen en van de
school. De deelschool is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen
van leerlingen. Als de dader bekend is volgt bij vernieling een zware straf en worden de
ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk gesteld. Bij diefstal zal de deelschoolleiding de
ouder(s)/verzorger(s) van de benadeelde adviseren om aangifte te doen bij de politie.
Voorkomen is altijd beter, dus geen waardevolle spullen meenemen en geld altijd bij je houden,
niet in jassen of tassen achterlaten.
5. Fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling bij het persoonlijk toegewezen nummer. Er is
camerabewaking. Bromfietsen worden op de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst. Een fiets of
bromfiets moet altijd op slot gezet worden.
6. Op het terrein van IVO Deurne is het rijden met en parkeren van landbouwvoertuigen niet
toegestaan. Alleen de schoolleiding kan ontheffing op deze regel verlenen.
Bij overtreding van bovenstaande regels gelden er sancties.

3.5.6 Veiligheid en gezondheid
1. Een leerling heeft de plicht zich correct en respectvol te gedragen ten opzichte van anderen.
(Digitaal) pesten, vechten of medeleerlingen dwingen iets te doen tegen hun zin wordt niet
getolereerd. Om een halt toe te roepen aan (digitaal) pesten vragen wij in voorkomende
gevallen de hulp van ouders om samen met ons te werken aan de veiligheid van onze leerlingen.
Indien er vragen zijn dan kan er altijd contact opgenomen worden met de mentor of de
kerngroepleider. Voor meer informatie verwijzen wij naar het pestprotocol en het reglement
Social Media op onze website.
2. Het in bezit hebben van een mes of andersoortig wapen is ten strengste verboden.
3. Het is op school niet toegestaan spelletjes te spelen om geld.
4. Roken is slecht voor de gezondheid. Het is dan ook niet toegestaan te roken op het gehele
schoolterrein inclusief parkeerplaats en fietsenstalling.
5. Het nuttigen van energiedranken is binnen het schoolterrein verboden.
6. Het in bezit hebben of gebruik van alcohol is binnen het schoolterrein verboden. Bij
schoolfeesten is het gebruik van alcohol voor leerlingen van alle leerjaren verboden.
7. Drugsgebruik, bezit en/of handelen in drugs leidt tot een onmiddellijke schorsing, in afwachting
van plaatsing buiten de instelling.
Bij overtreding van bovenstaande regels gelden er sancties.
3.5.7 Onderhoud gebouwen en omgeving
Er wordt veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het gebouw en de lokalen. Docenten en
leerlingen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebouw. Van de
leerlingen wordt verwacht dat zij meewerken aan het schoonhouden van de school. De leerlingen
worden bij toerbeurt ingezet bij corveediensten.
Ook het schoolterrein en belendende percelen vallen onder verantwoordelijkheid van allen die de
school bezoeken. Zorg voor elkaar is ook zorg voor de omgeving. Als leerlingen hierin niet de juiste
houding tonen, komen zij in aanmerking voor corvee.
3.5.8 Belemmering van communicatie door kleding/uiterlijk
1. Zowel het uiterlijk als de manier van kleden van een leerling dient zo te zijn, dat een goed
oogcontact met leerlingen en personeel mogelijk is.
2. Er mag geen hoofddeksel gedragen worden in het lokaal, tenzij hiervoor om godsdienstige
redenen schriftelijk of mondeling bij de deelschoolleiding ontheffing is aangevraagd door
ouder(s)/verzorger(s) en door de deelschoolleiding is verleend.
3. Het dragen van aanstootgevende kleding en kleding met teksten/afbeeldingen die voor anderen
kwetsend kunnen zijn, is niet toegestaan. Dit is ter beoordeling aan de schoolleiding.
3.5.9 Straffen, schorsen en definitieve verwijdering
Straffen
1. Bij het overtreden van een schoolregel zal de soort straf en de strafmaat in verhouding staan
met de aard en de ernst van de overtreding.
2. Leerlingen kunnen uitsluitend door de conciërge, kerngroepleiders of leden van de
deelschoolleiding ingezet worden bij strafcorveediensten. Aulacorvee wordt geregeld door de
aulabeheerder.

Schorsen
1. De kerngroepleider kan besluiten tot een schorsing bij overtreding van een schoolregel. Hiervan
worden de ouder(s)/verzorger(s) altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.
2. Bij zware overtredingen of herhaalde schorsingen kan de leerling door de directie voor
meerdere dagen geschorst worden. Hiervan worden ouder(s)/verzorger(s) altijd schriftelijk, met
opgave van redenen, op de hoogte gebracht.
Definitieve verwijdering
Bij herhaalde schorsingen of zeer ernstige vergrijpen kan de rector besluiten de leerling van de
school te verwijderen en zal direct gezocht worden naar overplaatsing naar een andere school.
3.5.10 Klachten
Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een
behoorlijke wijze vervult, dan kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de docent
of klassenmentor. Is diens reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende dan kan de
klacht alsnog bij de betrokken kerngroepleider worden ingediend.
Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u terecht op onze website.
Ook voor de andere reglementen en statuten kunt u terecht op onze website.
3.5.11 Informatie aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de
communicatie tussen beide ouders en de school over betreffende leerling. Daarom heeft de school
een protocol opgesteld hoe hiermee om te gaan.
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden
ouders. Dat betekent in beginsel dat de school ervan uitgaat dat ouders die gescheiden zijn elkaar
informeren over schoolse zaken van hun zoon en/of dochter.
Het protocol ‘Informatie gescheiden ouders’ kunt u vinden op onze website.
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