Schoolregels Scala
We verlangen van je dat je docenten, ondersteunend personeel en medeleerlingen met
respect behandelt. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze school zich prettig kan voelen,
zijn er voor de goede gang van zaken regels nodig. Als je je daaraan houdt, kan het voor ons
allemaal een prettig schooljaar worden. Naast deze huisregels geldt tevens het reglement
van CVO.
Onze school is een grote leefgemeenschap waarin dagelijks vele mensen samenkomen om
te leren, te werken, te leven en te spelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich daarbij ook
veilig en vertrouwd kan voelen, verwachten we van alle leden van onze school iedereen die
bij ons te gast is, respect voor elkaars cultuur, levensvisie en herkomst.
Dit betekent dat er tijdens het onderwijs en de overige activiteiten binnen en buiten het
schoolgebouw geen plaats is op onze school voor discriminerende of intimiderende
uitlatingen en gedragingen, voor bedreigingen, voor wapens, drugs of alcoholische dranken.
Diefstal en vernielingen staan we vanzelfsprekend niet toe. We maken hierbij geen
onderscheid tussen eigendommen van de school en van anderen.
In een grote schoolgemeenschap als de onze kunnen we daarom niet zonder regels. Daarbij
nemen we onszelf, onze leerlingen en hun ouders serieus en maken we dus ook serieus
werk van de gedragsregels die we hebben afgesproken. Dat houdt in dat wie de regels
overtreedt, daarop aangesproken wordt.
Duidelijk moet ook zijn dat deze regels voor iedereen gelden!
Samengevat in één hoofdregel gaat het bij de goede omgang met elkaar om respect, te
weten:
•
•
•
•

Respect voor jezelf en voor elkaar;
Respect voor de omgeving;
Respect voor de werksfeer;
Respect voor de gemaakte afspraken.

In het leerlingenstatuut is concreet uitgewerkt tot welke gedragsregels de voorgaande
algemene regels leiden.
Adreswijzigingen
Als je verhuist, of een (ander) telefoonnummer krijgt, moeten je ouders dit zo snel mogelijk
via het formulier ‘wijzigen leerlinggegevens’ op het ouderportaal melden.
Afwezigheid
1. Je bent beschikbaar voor school van maandag t/m vrijdag van 08.00 t/m 16.55 uur.
2. Wanneer je een dag afwezig bent wegens ziekte moet er op die dag vóór 8.30 uur
naar de school gebeld worden door je ouders of verzorgers. Je hoeft dan geen
absentenbriefje in te leveren.
3. Wanneer je wel op school bent, maar wegens ziekte naar huis wilt, moet je je eerst
afmelden bij de conciërge.
4. Wanneer je om welke reden dan ook een uur of meerdere uren op een bepaalde dag
moet verzuimen, moeten je ouders of verzorgers dit van tevoren via een
verlofformulier aan de teamleider vragen. (Wanneer dit een eerste uur betreft én
overleg van tevoren niet mogelijk was, moet voor 08.30 uur door je ouders of
verzorgers gebeld worden).

5. Voor bijzonder verlof is het nodig om een officiële aanvraag in te dienen. Het daartoe
bestemde formulier kun je downloaden van de website van school.
6. Wanneer je om de een of andere reden niet met de gymnastiekles kunt meedoen, ga
je:
- óf gewoon naar de gymles en overleg je met de leraar,
- óf van tevoren naar de teamleider om te overleggen.
N.B. Bij afwezigheid van de teamleider overleg je met een andere teamleider. Als je een dag
of een deel daarvan zonder geldige reden afwezig bent of anders gezegd, spijbelt, zullen we
je moeten straffen en het gemiste werk laten inhalen.
Dagopening
We beginnen elke dag met een dagopening. Meestal is dit een stukje uit de methode “Oase”.
We verwachten van elke leerling dat hiermee met respect wordt omgegaan.
Fietsenstalling
Ieder is verplicht zijn fiets of scooter op slot in de stalling te plaatsen. Als je fiets of scooter
buiten de vakken staat, zal de schoolleiding maatregelen moeten nemen. Scooteren over het
schoolplein is vanwege het gevaar en het geluid niet toegestaan. Vervoermiddelen zijn zeker
op een streekschool erg belangrijk en daarom mag je niet in of bij de stallingen zijn anders
dan om je fiets of scooter te stallen of te halen. Zo kunnen we fietsen en scooters beter
bewaken. Vernielingen aan welk vervoermiddel dan ook worden op onze school zwaar
aangerekend.
Garderobe en kluisje
Je moet je jas ophangen aan een van de kapstokken (of opbergen in je kluisje). Er zijn
genoeg kapstokken. Merk je jas met je naam. Op Scala heb je allemaal de beschikking over
een kluisje. Laat dus nooit waardevolle spullen of geld in je jas of tas zitten of in de
kleedkamer achter, maar berg ze op in je kluisje.
Gevonden voorwerpen
Als je iets gevonden of verloren hebt, kun je dat bij de conciërge melden.
Handtekeningen
Als je voor formulieren of verklaringen een schoolstempel en/of handtekening van de rector
nodig hebt, kun je in de pauzes bij de administratie voor een stempel terecht.
Huiswerk
Het is onmogelijk voor alle leerlingen tegelijk te zeggen hoeveel tijd je aan het huiswerk moet
besteden. Het hangt er bijvoorbeeld van af of je flink doorwerkt en of je op school goed
meedoet. Toch is er wel iets te zeggen: In klas 1 moet de gemiddelde leerling ongeveer 2
uur per dag thuis werken. In klas 2 en 3 is dat ongeveer 2½ uur per dag. In de bovenbouw
zal het soms nodig zijn nog langer te werken. Ook hier geldt: goed opletten en nadenken
hebben meestal kortere huiswerktijden tot gevolg.
Klassenvertegenwoordigers
Taken van de klassenvertegenwoordigers zijn:
•
•
•

de roostermaker waarschuwen als de docent niet verschijnt of wanneer er iets niet
klopt met de roosters;
de mentor waarschuwen als de klas een probleem heeft;
samen met anderen een klassenavond voorbereiden.

Lessen
Tijdens de lessen, bij toetsen en/of bijeenkomsten:
•
•
•

•
•

heb je altijd je boek en schrift met gemaakt huiswerk, je etui, agenda en een leesboek
bij je.
mag je niet onnodig over de gangen lopen, ook niet om spullen uit je kluisje te halen.
is het gebruik van mobiele telefoons, geluidsdragers e.d. niet toegestaan tenzij de
docent daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Overtreding kan leiden tot
inbeslagname.
draag je geen jas en geen hoofdbedekking
is eten, drinken en kauwgum niet toegestaan.

In het schoolgebouw:
•
•
•

mag nergens gerookt worden. Bovendien geldt dat er ook op het schoolplein en
voor de ingang (poort) niet mag worden gerookt.
is het niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of audio- en/of video-opnamen
te maken.
is het niet toegestaan om te rennen, te schreeuwen of geluidsoverlast gevende
apparatuur te gebruiken.

Het is het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van wapens of voorwerpen die als wapen
gebruikt kunnen worden en die je op school niet nodig hebt, drugs, alcohol en vuurwerk is om
en in de school vanzelfsprekend ten strengste verboden.
Leswisseling
Voor iedereen geldt: als je na een les naar een ander lokaal voor de volgende les gaat: loop
door, houd rechts, duw niet en zet je tas netjes neer in het lokaal, zodat niemand erover
struikelt.
Lichamelijke opvoeding
In de lessen lichamelijke opvoeding is de schoolsportkleding verplicht. In de gymzaal mag je
geen straatschoenen of sportschoenen met zwarte zolen dragen. Na de gymles kun je
douchen. Daarvoor moet je een handdoek meebrengen.
Mededelingen
Allerlei mededelingen zoals roosterwijzigingen e.d. staan op de monitoren. Vergeet niet voor
je naar huis gaat zelf te kijken of er nog wijzigingen zijn voor de volgende dag. Kijk daarvoor
ook op het leerlingenportaal.
Sancties
Als iedereen zich aan de hoofdregel over respect houdt, zorgen we er samen voor dat Scala
een prettige en veilige leer- en leefomgevingen is, waarin leerlingen, personeelsleden en
ouders zich thuis kunnen voelen. Wie dit niet begrijpt en bijvoorbeeld door pestgedrag of
intimidatie andere leerlingen het leven moeilijk maakt, kan niet meer rekenen op ons begrip
en zal rekening moeten houden met strenge maatregelen die dienen om de andere
leerlingen te beschermen. In het ergste geval volgt dan schorsing of zelfs verwijdering van
school. Dergelijke strafmaatregelen worden opgelegd door of namens de schoolleiding. Bij
het opleggen van een sanctie gaan we uit van een redelijke verhouding tussen de sanctie en
de ernst van de overtreding. Ook dient er zo mogelijk een samenhang te bestaan tussen de
aard van de overtreding en de aard van de sanctie.
In het leerlingenstatuut kun je vinden welke sancties er gegeven kunnen worden.

Schade
Als je ergens iets kapot maakt, bijv. een ruit, meubilair etc., vereist de sportiviteit dat je dit dan
wel bij de conciërge meldt, zodat je de schade kunt vergoeden. Anders moet de hele school
door één persoon schade lijden en geld van de gemeenschap is zinvoller te besteden. Je
ouders zijn waarschijnlijk W.A. verzekerd en kunnen de schade vergoed krijgen. Verder nog
enkele dingen die vanzelf spreken:
1. Smijt geen proppen papier, broodzakjes, plastic bekertjes, blikjes etc. zomaar ergens
neer, maar gooi ze in de prullenbak.
2. Neem geen automaatbekers en blikjes mee naar buiten.
3. Veeg steeds je voeten als je binnenkomt.
4. Schrijf niet op tafels etc.
5. Moedwillige vernielingen zijn uiteraard beneden alle peil.
Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs
Het aanvragen van een tegemoetkoming studiekosten of een studiebeurs kan worden
geregeld via de decaan.
Te laat komen
Wanneer je te laat bent, mag je alleen nog in de les als je eerst een briefje haalt bij de
conciërge. Wie te laat komt, stoort de les en doet ook zichzelf tekort. Als je enkele malen
onnodig te laat gekomen bent, volgt een sanctie.
Ook na de les gymnastiek op het sportveld behoor je natuurlijk op tijd voor de volgende les in
het lokaal aanwezig te zijn. De gymnastiekdocenten zullen daarmee rekening houden.
Veiligheid op school
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en in zekere zin geborgen voelen op
school, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. We proberen daarom goed oog te
houden op hetgeen zich in en rond de school afspeelt. In de pauzes wordt er gesurveilleerd
in de gangen en op het schoolplein. We zijn met name alert op onbekenden bij de ingang
(poort) van het schoolplein. Daartoe is o.a. een camerasysteem geïnstalleerd. In de school
heeft elke leerling de beschikking over een kluisje waarin waardevolle spullen kunnen
worden opgeborgen. Zoals alle scholen voor voortgezet onderwijs in Spijkenisse, heeft ook
Scala zich van harte gebonden aan het zogenaamde veiligheidsconvenant. De scholen in
de regio hebben met elkaar en met de politie, het openbaar ministerie, de gemeente en de
GGD afspraken gemaakt om de situatie in en rond de scholen zo veilig mogelijk te laten zijn.
Daarom moet je goed rekening houden met de punten die in het algemene deel van de
schoolgids onder ‘veilig op school’ zijn aangegeven.
Indien de leerling zich in de schoolsituatie gekwetst voelt door een ongewenste benadering
of intimiteit van de kant van medeleerlingen (of schoolpersoneel) en waarvan betrokkene
duidelijk laat blijken en/of de pleger redelijkerwijs moet begrijpen, dat deze ongewenst zijn,
dan kan hij zich wenden tot de mentor, de schoolleiding, een vertrouwenspersoon die
hiervoor door het bevoegd gezag is aangewezen, of de vertrouwensinspecteur (zie voor het
adres de Schoolgids).
In de school zijn vertrouwenspersonen aangewezen bij wie men gevallen van ongewenste
intimiteiten en ongewenst gedrag kan melden.
Verwijdering
Hoewel we ervan uitgaan dat iedereen z’n best zal doen de hoofdregel over respect na te
leven, kan het voorkomen dat sommige leerlingen de goede voortgang van de les of het
onderwijsleerproces verstoren of verhinderen en uit de les verwijderd moeten worden en/of
een straf opgelegd krijgen. Bij verwijdering uit de les moet je je altijd en direct melden en

eventuele aanwijzingen opvolgen. De teamleider, de mentor en de ouders worden op
de hoogte gesteld van de verwijdering.
Voor de regels rond schorsing en verwijdering verwijzen we naar het
'Schoolreglement: Vereniging voor CVO', dat in het algemeen gedeelte van de
Schoolgids is opgenomen.

