
Huisregels  
 
Er komen dagelijks zo’n 1200 mensen op de locatie Parkdreef. De leerlingen en het 
personeel gaan respectvol met elkaar om. Dit uit zich in: fatsoenlijk taalgebruik, het 
respecteren van elkaars eigendommen en die van de school. Leerlingen moeten altijd de 
aanwijzingen van het personeel opvolgen.  
 
Om goed met elkaar om te gaan  is het daarom belangrijk te weten welke regels er gelden: 
 
1. De leerlingen zijn verplicht alle schoolactiviteiten te volgen. 
2. De leerlingen die het eerste lesuur beginnen moeten 8.25 uur bij de school zijn. Op dat 

tijdstip gaat de eerste bel. De lessen beginnen 8.30 uur (tweede bel). 
3. Leerlingen die te laat komen, moeten zich bij de receptie melden en dienen de 

leerlingenpas altijd bij zich te hebben. Wie voor de derde keer zonder geldige reden te 
laat komt, moet zich de volgende dag 8.00 uur melden.  

4. Alleen met toestemming van de leerjaarcoördinator of de afdelingsleider mogen 
schoolactiviteiten worden verzuimd. Deze toestemming wordt tijdig schriftelijk 
aangevraagd. De verleende toestemming wordt aangetekend op een door de 
ouder(s)/verzorger(s) tijdig ingediend verzoek. 

5. In geval van ziekte of onvoorzien lesverzuim lichten de ouder(s)/verzorger(s) de school 
dezelfde dag nog telefonisch in tussen 8.00 en 8.30 uur. Na herstel moet de leerling een 
briefje van de ouder(s)/verzorger(s), waarop de verzuimde dag(en) zijn vermeld, 
inleveren bij de receptie. Het formulier voor afmelding is te vinden op de website van de 
school. 

6. Wanneer een leerling ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de receptie en krijgt dan 
een briefje mee. Bij terugkeer moet dit briefje ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) 
worden ingeleverd.  

7. Het gebruik van de lift is alleen in bijzondere gevallen toegestaan met een liftpasje dat 
door de leerjaarcoördinator of afdelingsleider wordt verstrekt. 

8. De leerlingen dienen hun leerlingenpas bij zich te hebben en op verzoek van de 
medewerkers te laten zien en/of af te geven. 

9. Leerlingen kunnen alleen op vertoon van hun leerlingenpas gebruikmaken van de 
mediatheek/open leercentrum (OLC). 

10. Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij het OLC en gaat met het 
uitstuurformulier aan het eind van de les naar de docent terug. De docent treft passende 
maatregelen.  

11. Eten en drinken is tijdens de lessen en in de lesvleugels en trappenhuizen niet 
toegestaan.  

12. Het gebruik van devices (iPad, telefoons enz.) binnen de school is niet toegestaan, tenzij 
het een onderwijskundig doel dient. Telefoneren is alleen toegestaan in de kleine en 
grote aula. 

13. Het dragen van jassen en petten tijdens de lessen is niet toegestaan.  
14. In en om het gebouw is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken 

(bijvoorbeeld het draaien van harde muziek). 
15. De studievleugels mogen uitsluitend tijdens de lesuren gebruikt worden voor zelfstudie, 

dus niet in de pauzes. In de pauze is het wel mogelijk te studeren in het open 
leercentrum. 

16. Het is niet toegestaan om binnen de gele cirkel op het plein te verblijven. 
17. Het is op het schoolterrein verboden te roken. 
18. Het in bezit hebben en/of het verhandelen van vuurwerk en verboden middelen is in het 

schoolgebouw, op het schoolterrein en in de onmiddellijke omgeving van de school 
verboden. Bij overtreding wordt de politie ingelicht. 

19. De school behoudt zich het recht voor de inhoud van de lockers te controleren. 
 
 



Bij al deze regels gelden de volgende punten: 

 Onder de onmiddellijke omgeving van de school wordt verstaan: het winkelcentrum en de 
woonwijken rond de school. Hier gelden bovenstaande regels tijdens schooltijden en een 
half uur voor en na schooltijd. 

 Elke schade, van welke aard dan ook, door een leerling aan eigendommen van de school 
toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s) hersteld. De opdracht tot 
reparatie wordt door de school gegeven. 

 De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eigendommen die door diefstal 
of beschadigingen verloren zijn gegaan. Dit geldt ook voor de fietsenstalling. 

 Bij wangedrag, kan de leerling tijdelijk of voorgoed de toegang tot het schoolterrein 
worden ontzegd. 

 De leerlingen dienen de richtlijnen van het personeel van de school op te volgen. 

 In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de locatiedirecteur. Tegen diens 
beslissing is beroep mogelijk bij de voorzitter van de centrale directie. 

 
 


