ONDERWERP
Contact:

Inzake ziekte /
afwezigheid

Verlof
Inhalen
Bezoek dokter /
specialist
Te laat komen /
spijbelen

Eruitgestuurd

Beschikbaarheid

HUISREGELS LEERLINGEN
MELANCHTHON MAVO SCHIEBROEK
AFSPRAKEN
Schooltelefoon:
010-418 89 82
Website:
http://www.melanchthon.nl/mavoschiebroek/
Cijfers, roosters+ mededelingen:
its
Ziekmelden:
afwezigmms@melanchthon.nl
Mentor:
… (de mentor probeert mails binnen enkele dagen te
beantwoorden)
Bij ziekte en/of afwezigheid dienen je ouders/verzorgers je altijd voor 09.15 uur
ziek/afwezig te melden:
- Telefonisch (bij arriveren op school dien je dan een briefje in te leveren);
- Mail sturen naar afwezigmms@melanchthon.nl
Niet wettig afwezig gemeld voor 09.15 uur betekent:
- u wordt als spijbelaar geregistreerd en een 1.0 voor de toetsen die dag.
Afwezig en huiswerk
Vraag bij een klasgenoot na wat je gemist hebt en wat het huiswerk is. Indien je
wegens ziekte geen huiswerk hebt kunnen maken, dien je je met een briefje van
je ouders voor de les te melden bij de heren Van Schoten, Schop of Kuster.
Ziek naar huis
Melden bij de loge; de logemedewerker belt naar huis en verzoekt jouw
ouder(s)/verzorger(s) om toestemming; na toestemming mag je naar huis; bij
terugkomst op school lever je een briefje van je ouder(s) / verzorger(s) in.
Verlof
Een verzoek tot verlof dient altijd schriftelijk van te voren te worden
aangevraagd bij dhr. Kuster.
Zie het onderbouw- of bovenbouwreglement.
Mocht je tijdens schooltijd een bezoek moeten brengen aan dokter, specialist,
orthodontist (of dergelijke) dan dien je je van te voren met een bericht van je
ouders / verzorgers af te melden in de loge.
Te laat
Melden bij de loge.
- je mag voor de kerst en na de kerst één keer pech hebben;
- bij een tweede keer (en volgende) moet je je om 07.30 uur in de loge
melden
Frequent te laat en/of spijbelen
Per lesuur spijbelen: 2 lesuren nakomen. Bij frequent te laat en/of spijbelen:
melding aan ouders + melding aan Leerplicht.
Procedure:
- altijd melden bij de loge;
- invullen van het ‘eruitgestuurd-formulier’ en vervolgens melden bij
afdelingshoofd/conciërge; de resterende tijd van dat uur wordt door hen
voor jou ingevuld;
- Aan het einde van het uur melden bij de docent: de docent bepaalt de straf
(in principe 1 uur diezelfde middag nakomen)
o Lestijden, inhaalmomenten, nakomen vinden in principe plaats van
maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur.

HUISREGELS LEERLINGEN
MELANCHTHON MAVO SCHIEBROEK
ONDERWERP
Omgaan met elkaar
en elkaars spullen

Luisteren
De buurt
Gangen
Schoolboeken

Hoofddeksels
Jassen
Eten en drinken
Mobiele telefoons,
i-pods,
smartwatches, etc.

Roken
Toilet
Pauze en/of
tussenuur

Fietsen en
fietsenstalling

OMGANGSVORMEN
Je dient je zo te gedragen dat niemand binnen de school door jou fysiek, verbaal of
digitaal beschadigd wordt of zich gekwetst kan voelen: dat wil zeggen:
- blijf van elkaar af;
- blijf van elkaars spullen af;
- maak geen negatieve opmerkingen over elkaar, naar anderen, op het internet of
via de mobiele telefoon/ social media.
Je brengt geen schade toe aan het gebouw en / of het eigendom van anderen. Bij schade
word je direct aansprakelijk gesteld. Afval en rommel worden in de prullenbak
geworpen.
Indien je je ernstig hebt misdragen, kun je geschorst en/of verwijderd worden. Tevens
houdt de schoolleiding zich het recht voor je uit te sluiten van buitenlesactiviteiten als
schoolfeesten, excursies en studiereizen. Bij strafbare feiten wordt altijd de politie
ingeschakeld.
Je luistert altijd naar de aanwijzingen die een medewerker van de school jou geeft en
volgt deze op. Met name als deze aanwijzing jouw verblijf in en om school en na lestijd
betreft.
Je gaat netjes om met de buurtbewoners en de buurt. Afval dien je in een prullenbak te
deponeren. Het speeltuintje aan de overkant van de school is van de buurtkinderen: je
mag daar dus niet komen.
Tijdens de lessen is het niet toegestaan om in de gangen te verblijven.
Boeken en ander lesmateriaal dien je voor de les in je tas bij je te hebben.
Ophalen van boeken en ander lesmateriaal uit je locker tijdens de les betekent dat je ook
een “te-laat-kom-briefje” in de loge moet halen. De door de school geleverde boeken
dienen voor 7 september gekaft te zijn.
Het dragen van een hoofddoek, een pet of een andere hoofdbedekking is niet toegestaan
in het schoolgebouw, in door de school afgehuurde ruimtes en tijdens door de school
georganiseerde activiteiten in binnenruimtes.
Jassen bevinden zich of in de locker of worden buiten het lokaal aan de kapstokken
gehangen.
Alleen het drinken van water uit een flesje is toegestaan tijdens de les (ander drinken en
eten is niet toegestaan).
Het gebruik van mobiele telefoons, i-pod's, smartwatches en alle andere audio- en /of
visuele middelen is toegestaan in de aula en op het schoolplein en in de les als de docent
daar toestemming voor heeft gegeven. Indien -zonder toestemming- in de les of op de
gangen toch gebruik van de mobiel e.d. wordt gemaakt, wordt het apparaat ingenomen
(aan het einde van dag – 17.00 uur - kan het worden opgehaald).
Tijdens een toets dient je mobiel buiten het lokaal bewaard te worden; het in bezit
hebben van een mobiel leidt automatisch tot het toekennen van het cijfer 1.0
Leerlingen uit M(H)1, M2 en M3 mogen niet roken op het schoolterrein / onder schooltijd.
Leerlingen uit MAVO4, die mogen roken, mogen dat alleen doen bij de asbak op het
schoolplein.
De leerling mag alleen het toilet gebruiken tijdens de les als de docent daar
toestemming voor heeft gegeven.
Leerlingen uit MAVO1 en MAVO2 blijven tijdens de pauzes en/of tussenuren op school in
de aula en/of het schoolplein.
Leerlingen uit MAVO3 en MAVO4 mogen tijdens de grote pauze en/of tussenuren het
schoolterrein verlaten. Hen wordt met klem verzocht zich in de wijk op nette wijze te
gedragen. Indien een leerling niet in staat is hieraan te voldoen dan worden zijn/haar
ouders ingelicht en wordt hem/haar voor bepaalde tijd het verlaten van het
schoolterrein ontzegd.
Op het schoolplein wordt niet gefietst. De fietsenstalling is geen schoolplein: je bent daar
alleen om je fiets neer te zetten of op te halen. Fietsen staan altijd in een
fietsenstandaard.

