
 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school.  
Daarom hebben we een aantal regels waar we ons aan moeten houden.   
 
Wat vinden wij belangrijk… 
 
op het schoolterrein: 
• Je hebt je schoolpas altijd bij je.  
• Je zet je (brom-)fiets in de fietsenstalling. 
• Je mag geen foto’s/films maken. 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen (telefoon, iPad, 

laptop, en dergelijke). 
• Je hebt respect voor de eigendommen van school en van je 

medeleerlingen. 
• Vuurwerk, bedreigende voorwerpen, energydrank, lachgas, 

rookartikelen (zie voor rookbeleid www.obc-bemmel.nl onder het kopje 
regelingen-en-protocollen, rookbeleid) en/of overige genotmiddelen 
neem je niet mee naar school. 

• Je mag geen contact onderhouden met niet-leerlingen van de school in 
de directe omgeving van de school. 

• Je mag na schooltijd niet in de directe omgeving van de school blijven 
rondhangen. 

 
in de les: 
• Je mag alleen een hoofddeksel dragen op religieuze gronden. 
• Jouw jas heb je niet bij je, deze hangt aan de kapstok of ligt in je kluis! 
• Je eet of drinkt niet in het lokaal, ook geen kauwgom. 
• Je telefoon doe je in de telefoontas. Regels voor mobiel telefoongebruik 

en social media kun je lezen op de site: www.obcbemmel.nl 
 
in de pauzes: 
• Je bent in de aula, op het schoolplein of in de mediatheek.  
• Eten en drinken doe je alleen in de aula of op het schoolplein mét zelf 

mee gebracht eten! 
• Je mag alleen tijdens pauzes en leswissels naar het toilet. 
• Je mag vanaf leerjaar 4 in tussenuren het schoolplein verlaten. In de 

pauzes blijf je op school. 
 
 
 
 
 
 
 

En verder… 
 
    Hoe gebruik je je mobiele telefoon/smartwatch? 

• In en om het gebouw mag je je mobiele telefoon gebruiken.  
• Het is niet toegestaan om in de les je telefoon of smartwatch te 

gebruiken, tenzij de docent hiervoor toestemming geeft. Als je het 
lokaal binnenkomt, moet je je mobiele telefoon in de ‘telefoontas’ 
doen. Je smartwatch staat op stil en er kunnen geen meldingen 
binnenkomen. 

• Tijdens toetsen is het dragen van een smartwatch niet toegestaan. 
• De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van 

de telefoon. 
 

     Hoe gebruik je je kluisje? 
• Je kluisje is bedoeld om privé-eigendommen in te bewaren.  
• De school heeft het recht om, eventueel samen met de wijkagent, je 

kluisje te doorzoeken op spullen die je niet mee naar school mag 
nemen, zoals rookartikelen, energydrank, overige genotmiddelen, 
vuurwerk en dergelijke. 

      
Wat doe je als…  
 
     … je te laat komt? 
 Als je te laat komt meld je je je bij de receptie. Je krijgt een briefje en       
 laat dat aan de docent zien. Heb je een goede reden, dan ga je in de  
 pauze naar de teamkamer, om dit te bespreken met de  
 onderwijsassistenten.  
 
Ben je zonder geldige reden te laat, dan meld je je de volgende dag bij  
de receptie vóór 07.45 uur. Begin je die dag later, dan meld je je een  
half uur vóór je eerste les.  
 
     …je ziek bent/wordt? 
Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind ziek via het ouderportaal van 
Magister. Elke dag dat de leerling ziek is, dient er opnieuw een melding 
gedaan te worden. We verzoeken de ouders/verzorgers dit vóór het eerste 
lesuur begint te doen, anders zal er door jullie als lesgever alsnog een AB 
(absentie) gemeld worden. 
Wanneer je ziek wordt tijdens schooltijd dan meld je je bij één van de 
onderwijsassistenten. Zij nemen contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om 
te besluiten wat je het beste kunt doen. 
  
…ziek bent tijdens een SE-week? 



Ouders/verzorgers, of een kandidaat die 18 jaar of ouder is, meldt (met 
redenen omkleed) vóór aanvang van de toets, doch uiterlijk vóór 8.00 uur 
op de dag van de toets, aan de teamleider of de rector of diens 
plaatsvervanger dat de kandidaat niet aan de toets kan meedoen. (N.B. dit 
moet elke dag gemeld worden tijdens een SE-week) 
      
… je afwezig bent wegens omstandigheden? 
Lever ruim van tevoren een blauw briefje met een kopie van de uitnodiging 
als reden voor de afwezigheid in bij de teamkamer, met vermelding van de 
reden en ondertekend door ouder(s)/verzorger(s). Plan bezoek aan de 
dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd. 
 
Wil je vrij vragen voor 2 of meer dagen, dan moet dat (indien mogelijk)       
8 weken van tevoren te gebeuren middels het formulier “extra verlof”. Dit 
formulier moet ingeleverd worden bij je afdelingsleider en is te downloaden 
op de website www.obc-bemmel.nl (media/downloads/formulier, onder het 
kopje Regelingen en protocollen, extra verlof).  
 
… je uit de les verwijderd wordt? 
Bij verwijdering uit de les meld je je bij de receptie. Je krijgt daar een 
formulier waarmee je naar de mediatheek gaat. Daar meld je je bij de balie 
en vul je vervolgens het formulier in. Vijf minuten voor het einde van de les 
waaruit je verwijderd bent, breng je het formulier naar je docent. Je docent 
bespreekt het voorval met je en vult het formulier verder in. De docent 
spreekt de verdere maatregelen met je af waarna jij de brief inlevert bij de 
teamkamer. 
 
… je schoolpas kwijt bent? 
Bij de mediatheek kun je een nieuwe schoolpas aanvragen. Hier zijn wel 
kosten aan verbonden. 
 

… je een lekke band hebt? 
Bij de conciërges mag je altijd vragen of ze tijd hebben je band te plakken. 
 
… je slecht ter been bent? 
Indien je geen gebruik kunt maken van de trappen kun je bij de 
onderwijsassistenten een liftpas aanvragen. Hiervoor dien je een briefje in te 
leveren van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

 
Voor al je andere vragen kun je altijd terecht bij je coach, je 
leerlingcoördinator of in de teamkamer. 
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