Schoolregels ONC Parkdreef
voor leerlingen
Aanwijzingen
opvolgen
AVG

Diefstal
Eten & drinken
Fietsen
In de buurt van
school
IPad en telefoon
Jassen & petten
Leerlingenstatuut

Lift

Pauze

Respect
Roken
Schade
Schoolpas

Taalgebruik
Te laat

Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
De AVG-wet beschermt van ons allemaal de privacy. Dit betekent
bijvoorbeeld dat je anderen niet mag filmen of geluid mag opnemen,
zonder duidelijke toestemming van die persoon. De AVG-regeling is op
de website te raadplegen, door in de zoekbalk social media protocol in
te typen. https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/ipad-1
Bij diefstal van je eigendommen is school niet aansprakelijk.
Je mag eten en drinken in de aula en de hal beneden. In de pauze
mag je ook in de OL-vleugel eten en drinken. Ruim je afval op.
Je fiets zet je in de fietsenstalling op de daarvoor bestemde plekken.
Niet aan het hek.
In de buurt van school gedraag je je netjes, zodat de buurt geen last
heeft van het ONC.
In het lokaal zit jouw telefoon stil in je tas. De iPad gebruik je op
aanwijzingen van de docent, uitsluitend voor schooldoeleinden.
Buiten het lokaal kun je de iPad en jouw telefoon gewoon gebruiken.
Je jas en je pet en dergelijke leg je in de kluis. Capuchon is af in het
gehele schoolgebouw.
Wil je weten wat je rechten en plichten zijn, kijk dan in het
leerlingenstatuut. Deze is op de website te raadplegen, door in de
zoekbalk leerlingenstatuut in te typen.
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/schoolregels-1
De lift mag je alleen met een (tijdelijke) liftpas gebruiken. Als je een
liftpas hebt, mag je één persoon meenemen, die jou begeleidt in de
lift. Een liftpas kun je bij de receptie aanvragen met akkoord van de
leerjaarcoördinator
Tijdens de pauze ben je in de aula, in de hal beneden of in de OLvleugel om te eten en te drinken gedurende de wintertijd. In de
zomertijd is de 0L-vleugel gesloten.
De stilteruimte in M11 is toegankelijk met een helpende-hand pas. Hier
mag je wel eten en drinken.
Je mag naar het OLC om te studeren, hier mag je niet eten en drinken.
Je behandelt elkaar met respect op school.
Natuurlijk ben je bij wet verboden te roken als je jonger bent dan 18
jaar. Op het schoolplein en de directe omgeving van de school is roken
niet toegestaan.
Als je iets van school beschadigt, worden de kosten voor herstel
verhaald op je ouders of op jou als je 18 jaar of ouder bent.
Je schoolpas heb je altijd bij je. Het personeel mag buiten de lessen en
tijdens de lessen altijd om je schoolpas vragen. Daarnaast heb je de
schoolpas nodig om spullen bij het OLC te gebruiken, als je je meldt bij
de receptie en tijdens flexuren.
Je mag niet vloeken en schelden in en rondom de school.
Je bent op tijd in de lessen. Ben je te laat, dan meld je bij de receptie
de reden en krijg je een te-laat briefje. Als je 4x te laat bent, dan meld
je je om 8:00 uur de volgende schooldag. Als je geen schoolpas bij je
hebt, dan meld je je 2x om 8:00 uur.
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Tussenuur
Uitstuur

Verlof / verzuim

Vuurwerk, drugs,
alcohol en
wapens
Ziekmelden

Tijdens een tussenuur kun je chillen in de aula. Als je wil studeren, kun
je je inschrijven voor een flexuur.
Als je uit de les wordt gestuurd, meld je dit bij het OLC. Daar vul je
een uitstuurformulier in. Met dit uitstuurformulier ga je aan het eind
van de les naar de docent terug. Met de docent bespreek je de
situatie. De docent bepaalt de maatregelen.
Wanneer je verlof wil voor bijvoorbeeld de tandarts, dan lever je een
absentiebriefje in bij de receptie. Dit doe je vooraf. Het absentiebriefje
is via de website te downloaden.
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/absent-ziek-te-laat
Buitengewoon verlof kunnen je ouders bij de leerjaarcoördinator
aanvragen. Dit moeten ze schriftelijk doen. Dit moet vooraf gebeuren.
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/absent-ziek-te-laat
Als je in het bezit bent van vuurwerk, alcohol, drugs of wapens op
school of in de directe omgeving school dan zal de school passende
maatregelen treffen.
Je ouders melden je elke dag ziek via de Magister-App, uiterlijk 8:30
uur. Via de Magister-App heeft de voorkeur en is sneller. Je ouders
mogen je ook dagelijks per telefoon ziek melden via 079-3411041,
uiterlijk 8:30 uur.
Word je ziek tijdens school, meld je je altijd ziek bij de receptie.
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/absent-ziek-te-laat
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