Schoolregels
Het leerlingenstatuut vormt de basis voor onze schoolregels.
De regels maken het mogelijk dat alle mensen in het gebouw positief met elkaar omgaan.
We gaan ervan uit dat leerlingen de instructies van alle medewerkers opvolgen en dat ze
correct gedrag vertonen naar elkaar en naar het personeel, buurtbewoners en
voorbijgangers. Uitschelden, pesten of kwetsend toespreken zijn uit den boze. Alle
leerlingen en werknemers dragen bij aan het verwezenlijken van de onderstaande
huisregels.
Aanwezigheid
1. Je komt op tijd in de les. Ben je te laat, dan haal je altijd een telaatbriefje bij de
afdelingsassistent. Dat geef je af aan de docent. Zonder briefje word je niet
toegelaten tot de les. Ook als je met een geldige reden te laat bent, haal je een briefje.
2. Je zorgt ervoor dat je alle lessen volgt. Je mag nooit een les missen zonder toestemming
vooraf van de afdelingsleider of (plaatsvervangend) rector.
3. Ben je ongeoorloofd te laat of ongeoorloofd afwezig, dan volgt een sanctie. Tijdens de
eerste mentorles krijg je een overzicht van de sancties uitgereikt. De strafmaat loopt op
naarmate je vaker te laat komt of verzuimt. Als je in een schooljaar twaalf keer
ongeoorloofd te laat komt en/of twaalf keer ongeoorloofd een les verzuimt, informeren
we de leerplichtambtenaar.
4. Zit in je leerjaar 1 tot en met 3, dan blijf je tijdens de schooluren in de school of op het
schoolterrein.
5. Ben je 18 jaar of ouder? Ook dan informeren wij de leerplichtambtenaar als je bij
voortduring ongeoorloofd te laat komt en/ of verzuimt. Daarnaast nemen we
aanvullende maatregelen.
6. Heb je een toets gemist, dan maak je binnen twee weken een afspraak met je docent
om de toets in te halen. Doe je dit niet, dan noteert de docent het cijfer 0,5 in Magister.
7. Je bent in principe voor school beschikbaar tot 16.40 uur.
Ziek
8. Als je ziek wordt onder schooltijd en je kunt niet op school blijven, meld je je af bij de
afdelingsassistent.
Gedrag
9. Je levert een positieve bijdrage aan de lessen. Als je uit de les verwijderd wordt ('een
rode kaart krijgt'), meld je je meteen bij de afdelingsassistent. Je vult de rode kaart in.
De afdelingsassistent geeft je een taak voor de resterende lestijd. Aan het einde van de
les ga je terug naar de docent en overhandig je de rode kaart. In principe handelt de
docent dit verder af. In bijzondere gevallen kan de docent contact opnemen met de
afdelingsleider en jou naar hem of haar doorverwijzen. Vervolgens geeft de docent de
kaart weer aan de afdelingsassistent. Die bewaart de rode kaart in je dossier.
10. Je zorgt ervoor dat iedereen in de school zijn werk kan doen. Je loopt tijdens de lessen
dus niet door de gangen en maakt geen lawaai.

11. Je houdt het schoolgebouw en -terrein schoon! Je gooit afval in de bakken die daarvoor
bestemd zijn.
12. Je verhandelt geen goederen in of rond de schoolgebouwen.
13. Je bezorgt de buurtbewoners geen overlast.
14. Je bent je ervan bewust dat jouw gedrag invloed heeft op de goede naam van de school.
Dit geldt bij alle activiteiten in schoolverband, maar ook onderweg van school naar huis
en andersom.
15. Afspraken over de omgang tussen ouders en school staan op de website in het menu
"Over Mink-Ouderbetrokkenheid".
Veiligheid
16. Je hebt een kluisje in bruikleen. Je houdt het netjes en plakt of schrijft er niets op.
17. Omwille van ieders veiligheid treden wij streng op als je voorwerpen in de vides of uit
een raam gooit.
18. Voor het openen en sluiten van ramen en zonwering en het bedienen van apparatuur
vraag je altijd toestemming aan een medewerker.
Gebruik van schoolfaciliteiten
19. De schoolfaciliteiten zijn bedoeld voor leerlingen van Minkema. Ongenode gasten zijn
niet welkom in de school of op het schoolterrein zonder toestemming van de
huismeester, dhr. Max Oppedijk.
20. Pauzes breng je door op de begane grond of in een vide op de eerste verdieping. De
zithoeken met roze banken op de eerste verdieping blijven in de pauzes leeg.
21. Wil je studeren of huiswerk maken, dan kan dat in de aula, in de mediatheek of op een
werkplek in een van de vides.
22. Buiten de lessen maak je alleen gebruik van lokalen en andere ruimtes als je daarvoor
toestemming hebt gekregen.
23. Je zet je fiets of brommer in de juiste stalling in de rekken en nergens anders.
24. Je komt alleen in de stallingen om je fiets of brommer te stallen of op te halen.
25. Je jas hang je aan een kapstok of doe je in je kluisje.
Consumpties
26. Eten, drinken en kauwgom kauwen doe je alleen in de aula, in de vide op de eerste
verdieping en op het buitenterrein.
27. Alcoholhoudende dranken of andere stimulerende middelen neem je niet mee naar
school, laat staan dat je ze hier gebruikt. Je komt ook niet onder invloed op school. Wij
ontmoedigen het gebruik van energy drinks.
28. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plek, niet bij de ingangen, en dan
nog alleen voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.
Gebruik smartphone, tablets en andere digitale apparatuur
29. In de aula, bij de kluisjes en buiten mag je je iPhone/smartphone gebruiken; dus niet in
de lokalen.
30. Zonder toestemming van de schoolleiding maak je geen filmpjes of foto's (bijvoorbeeld
met je iPhone/smartphone) van welke schoolactiviteit dan ook.
31. Je iPhone/smartphone staat uit bij het begin van de les en blijft in je tas.

