
SCHOOLREGELS  2021-2022  
  
Op het Oosterlicht College vormen we een gemeenschap die samen 
leeft en samen leert in een gebouw dat daar speciaal voor is 
ingericht. Om het samenleven aangenaam en het leren succesvol te 
laten zijn, is een aantal regels nodig. Die regels vind je hier.   
Aangezien de coronamaatregelen gedurende het schooljaar 
aangepast worden op de dan geldende situatie, ontvang je daar 
apart informatie over.  
  
Respectvol met elkaar omgaan is één van onze basiswaarden. Dit houdt in dat wij niet discrimineren, 
niet pesten, geen grove of kwetsende taal gebruiken en eerlijk zijn tegenover elkaar.  
  
IN DE LES  
♦Je bent op tijd.  
  Toch te laat? Dan haal je direct een briefje bij de sectorpost. Een docent mag je de toegang 

weigeren als je meer dan 20 minuten te laat bent of als er presentaties aan de gang zijn, je 
gaat dan terug naar de sectorpost. Als je een vierde keer te laat komt, haal je een uur in (lokaal 
121) en gaat er een brief naar huis. Bij een 5e keer of meer volgen andere maatregelen.  

♦ Je hebt je spullen bij je.  
  Spullen toch niet bij je? Dan maakt de vakdocent een afspraak met je.   

♦ Je hebt je huiswerk af.  
  Huiswerk toch onvoldoende gemaakt? Dan maakt de vakdocent een afspraak met je.  

♦ Je werkt mee aan het ordelijk verloop van de les.  
  Eruit gestuurd? Dan haal je een rode kaart bij de sectorpost. Je gaat met de ingevulde kaart 

terug naar de docent op enig moment zo snel mogelijk na de les. De docent kan je een 
maatregel opleggen voor dezelfde dag.  

♦ Je komt niet met pet of jas naar de klas.  
  Toch een pet of jas? Dan ga je die wegbrengen en een “te laat” briefje halen.   

AFWEZIGHEID  
♦ Ziek? Laat je ouders voor 8.30 uur bellen of mailen. Dat afmelden moeten je ouders elke dag doen 

zolang je ziek bent.  

♦ Ziek naar huis?  Dan meld je je af bij de sectorpost. Heb je die dag een toets, spreekbeurt, 
overhoring o.i.d. dan word je verwezen naar je coördinator leerlingzaken. Je ouders/verzorgers 
moeten in de loop van de dag of uiterlijk de volgende dag je ziek-zijn bevestigen.  

♦ Dokter, ortho, enz.? Meld je met je afsprakenkaart of briefje van thuis bij de sectorpost als je 
weggaat en als je terugkomt.   

♦ Niet op tijd melding gemaakt van je afwezigheid? De gemiste uren haal je dubbel in.  

♦ Gespijbeld? De gemiste uren haal je dubbel in.  

♦ Herhaalde overtreding? Dan wordt dat met je ouders/verzorgers besproken en schakelen we 
leerplicht in.  



♦ Verlof vragen? Vrij vragen voor bijzondere gelegenheden doe je twee weken van te voren 
schriftelijk bij je coördinator leerlingzaken.  

TOETSEN  
♦ Tijdens een toets werk je eerlijk en heb je alleen de toegestane middelen bij je.  

Houd je je daar toch niet aan? Dan levert dat het cijfer 1 op. Telefoons staan uit en zitten in je 
tas. Je tas ligt voor in de klas.   

♦   Voor leerlingen in de bovenbouw: zorg dat je op de hoogte bent van het Examenreglement en 
houd je hieraan.  

♦ Tijdens de toetsen geef je iedereen de gelegenheid in rust te werken.  
Stoor je toch? Dan kun je uit de les verwijderd worden.  

♦ Je maakt een toets op het afgesproken moment.  
  Toets gemist? Voor PTA-toetsen geldt het Examenreglement. Voor andere toetsen zorg je dat 

de toets ingehaald is binnen 10 werkdagen nadat je weer op school bent.  

♦ Je houdt je aan de inlevermomenten.  
  Bij groepswerk geldt: je bent hiervoor samen verantwoordelijk. Leerlingen in de bovenbouw 

leveren hun praktische opdrachten ook via Magister in.  
Toch niet op tijd? Dan kan extra werk en/of een maatregel volgen.   

HET GEBOUW  
♦ Na de eerste 5 minuten van de pauze ben je beneden in de hal, de aula of op het schoolplein.  
  Word je toch boven aangetroffen, dan moet je nakomen. Desgevraagd maak je je naam en klas 

bekend.  

♦ In het gebouw draag je je mondkapje steeds als je je verplaatst, zolang deze maatregel vanuit de 
overheid van kracht is. In het lokaal als je zit, mag het kapje af. In de aula en de hal als je eet, mag 
het kapje ook af. In een praktijkles kan een docent van je vragen dat je je mondkapje wel draagt, 
omdat de anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden, dan doe je dat uiteraard.  

♦ Je mag alleen eten en drinken in de hal en in de aula. Afval hoort in de prullenbakken. Het 
schoolterrein is rookvrij.  

  Bij overtreding krijg je corvee. Desgevraagd maak je je naam en klas bekend.  

♦ Telefoons gebruik je alleen wanneer dat toegestaan is.  
  Gebruik is toegestaan in de gangen, de hal en de aula. Tijdens de les (+ mediatheek en 

studieruimte én wanneer je uit de les bent gestuurd en bij de sectorpost zit) staat je telefoon uit 
of op stil en zit hij in je tas, tenzij de docent toestemming geeft deze te gebruiken.  
 Meenemen van telefoons naar excursies en schoolreizen is op eigen risico. Tijdens activiteiten 
maak je er geen gebruik van, tenzij de docent ze wil inzetten voor een leer- of 
verwerkingsopdracht.  
  Bij oneigenlijk gebruik van een telefoon tijdens de les, kan deze worden ingenomen. Je mag 
hem aan het eind van de dag ophalen na het laatste uur van jouw rooster. Bij herhaalde 
overtreding worden passende maatregelen genomen.  

♦ Het is niet toegestaan zonder toestemming van betrokkenen op school foto’s en filmpjes te maken.  

♦ De personeelskamer is alleen toegankelijk voor de medewerkers.  

♦   Leerlingen van klas 1 en 2 mogen tijdens pauzes en in tussenuren het schoolterrein niet verlaten.  



Gedragsregels ICT    
Algemene regels rondom het gebruik van de laptop in de les:     
   

• Als je op school komt, zorg je dat je laptop opgeladen is, zodat je de hele dag aan het werk 
kunt op je laptop. Voor noodgevallen heb je je oplader in je tas;     

• Aan het begin van de les is je laptop dicht. Je opent die pas als je leraar aangeeft dat je die 
mag gebruiken.    

• Om tijdens de les film- en geluidsfragmenten te kunnen horen heb  je natuurlijk 'oortjes' bij 
je;     

• Tijdens de les open je alleen programma's die gerelateerd zijn aan de les, de docent kan met 
je meekijken;    

• Leerlingen mogen tijdens de les geen foto’s of filmpjes maken met de webcam van hun 
device, tenzij de docent het als opdracht inzet;    

• Om jouw eigen privacy (en die van een ander)  te beschermen log je alleen in met jouw eigen 
account (eigen gebruikersnaam en wachtwoord);    

• Je telefoon heb je tijdens de les niet nodig en blijft in jouw tas of kluis, tenzij de leraar deze 
wil gebruiken in de les.     

   
Gebruiksvoorwaarden WiFi Oosterlicht waarmee de leerling akkoord gaat:    
  
Om gebruik te maken van de Wifi van het Oosterlicht ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:  
       •      Net als in het echte leven gedraag ik me in de digitale wereld fatsoenlijk en respectvol. Grenzen       

       van wat strafbaar is, liggen vast in het Wetboek van Strafrecht. Bij overtreding neemt de           
       schoolleiding maatregelen, naast eventuele maatregelen vanuit politie en justitie.    
• Ik ben altijd persoonlijk verantwoordelijk voor hetgeen ik publiceer.    
• Voor de publicatie van opnamen van een ander vraag ik altijd om toestemming aan die 

personen en/of schoolleiding.    
• Gebruik van de Wifi is bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs. Beperkt privégebruik is 

buiten de lessen om toegestaan, zolang het legale activiteiten betreft. Bij zwaarwegende 
belangen of steekproefsgewijs kan mijn Wifi-gebruik gecontroleerd worden.     

• Ik mag via social media over schoolgerelateerde onderwerpen communiceren, zo lang het 
geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie is en als de naam van school niet wordt 
geschaad.     

• Als ik online voorbeelden tegenkom die bij mij, medeleerlingen of medewerkers van de 
school een gevoel van onveiligheid kunnen geven, dan bespreek ik dit met mijn ouders, 
mentor of CLZ. Ik reageer zelf niet online.    
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