
   
 

Leerlingenreglement – NGM  

De lessen 

1.  Ik moet op tijd in de les zijn. 

2. Als ik het eerste uur vrij ben of een tussenuur of uitgevallen lesuren heb waarvoor geen 

surveillant beschikbaar is (buiten de lunchpauze van het 5e of het 6e lesuur), ga ik studeren in de 

mediatheek of zit ik rustig in de aula/het Gertshome laten. Brugklasleerlingen en tweede 

klasleerlingen mogen zonder toestemming het schoolgebouw niet verlaten.) Ik verblijf op deze 

uren buiten de pauzes niet in andere delen van het gebouw dan de mediatheek (stil/studeren) of 

aula/het Gertshome (rustig). 

3. Als er een les uitvalt en er is wel een surveillant in een lokaal op het dagrooster aangegeven, dan 

ga ik naar dat lokaal om daar in stilte onder toezicht te studeren of aan opdrachten te werken 

(Studyflow). 

4.  Ik moet dagelijks kijken naar de roosterwijzigingen op de monitor. Ik houd me aan de 

aanwijzingen, die daarin gegeven worden. 

5.  Als de docent aan het begin van de les niet aanwezig is, meldt de klassenvertegenwoordiger dat 

bij de coördinator (of teamleider) of, als de coördinator (teamleider) afwezig is, bij de een andere 

medewerker. De overige leerlingen zijn ervoor verantwoordelijk dat het rustig blijft in het 

leslokaal, totdat de zaak geregeld is. 

6. Als ik tijdens schooltijd naar school kom of naar huis ga, moet ik ervoor zorgen dat de lessen niet 

verstoord worden. 

7. Als ik uit de les gestuurd word meld ik me bij de coördinator (teamleider) en, als de coördinator 

(teamleider) afwezig is, bij een andere coördinator (teamleider) of iemand van de directie. 

8. Als ik door omstandigheden het opgegeven huiswerk niet heb gemaakt, meld ik me bij mijn 

coördinator of teamleider met een schriftelijke verklaring van mijn ouders. De 

coördinator/teamleider neemt vervolgens daarin een besluit.  

9. Wanneer een opdracht, vraag of opgave niet gemaakt is, meld ik dat vóór de les aan de betrokken 

docent. 

10. Ik moet mijn studiematerialen bij me hebben. Daarmee wordt naast de methode en alle 

bijbehorende materialen (zoals een opgeladen Chromebook in de brugklas) ook onder andere 

bedoeld: pen, agenda, rekenmachine, proefwerkblok, geodriehoek, boekje en op verzoek van de 

docent een woordenboek. 

11. Met boeken en leermiddelen moet ik zorgvuldig omgaan. De boeken moeten gekaft worden. Het 

is alleen toegestaan in een boek te schrijven, als de docent daar opdracht toe geeft. Beschadigde 

boeken moeten worden vergoed. 

Te laat komen, ziekte en verlof 

12. Als ik om welke reden dan ook te laat kom, word ik niet meer toegelaten tot de betreffende les. Ik 

meld me dan bij de coördinator en werk na mijn normale lessen onder toezicht van de 

studiehuisbeheerder tot 16.30 uur op school. 



   
 
13. Als ik onder schooltijd naar de dokter, tandarts en dergelijke geweest ben, meld ik me bij 

terugkomst eerst bij de receptie en ga ik vervolgens naar de les. 

14. Ziekmelding vindt vanuit thuis plaats voor 8.15 uur bij de receptie.  

15. Als ik op school ziek ben of een blessure heb opgelopen en naar huis wil, meld ik me altijd bij de 

coördinator/teamleider.  Ik mag de school nooit verlaten onder schooltijd zonder diens 

toestemming.  Er wordt contact gezocht met de ouders.  

16. Het schriftelijk beter melden door de ouders na ziekte moet ik doen bij de verzuimcoördinator  

voor aanvang van de lessen. 

17. Na afwezigheid moet ik de eerstvolgende les zelf overleggen met de betreffende docenten om 

een afspraak te maken over het al dan niet inhalen van gemiste proefwerken, en/of presentaties, 

zoals een spreekbeurt. Ik heb het recht dit proefwerk en/of deze presentatie in te halen. Als ik 

binnen één week niet met de betreffende docenten overleg, dan vervalt mijn recht. De docent 

kan mij echter verplichten het proefwerk en/of de presentatie alsnog in te halen. Voor een gemist 

werk kan de docent na overleg met de coördinator/teamleider een 1 geven. 

18. Als ik niet met de les Lichamelijke Opvoeding of Sport Plus kan/mag meedoen, meld ik me bij mijn 

coördinator/teamleider met een schriftelijke verklaring van mijn ouders. Daarna meld ik me met 

een briefje van de coördinator/teamleider bij mijn L.O.- of Sport Plus docent. Deze bepaalt of ik bij 

de les Lichamelijke Opvoeding / Sport Plus aanwezig moet zijn of in een ander lokaal moet 

studeren. In alle gevallen maak ik een afspraak met de docent om de gemiste tijd in de 

fitnessruimte in te halen. 

19. Als ik ander verlof dan voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist e.d. wil vragen, meld ik 

me met een schriftelijk verzoek van mijn ouders bij de coördinator/ teamleider. 

Toetsing en cijfergeving  

20. Als ik vooraf weet dat ik, op grond van geldige redenen, een proefwerk en/of spreekbeurt zal 

missen, neem ik van tevoren contact met de betrokken docent op. Als ik door onverwachte 

omstandigheden het opgegeven huiswerk niet heb gemaakt, meld ik me bij mijn coördinator met 

een verklaring van mijn ouders.  

21. Ik moet mijn proefwerk-/overhoringspunten noteren in mijn agenda. 

22. Ik maak proefwerken, schriftelijk werk e.d. uitsluitend op proefwerkpapier van de school. Het 

gebruik van ruitjespapier bij het vak wiskunde is verplicht. 

23. Een proefwerk moet, minimaal één week tevoren, in Magister (ook bij vermelding van het 

proefwerk in een studiewijzer) worden aangekondigd. 

24. Om te voorkomen dat proefwerken zich opstapelen in een klas geldt, met uitzondering van 

proefwerk-/toetsweken dat er maximaal één proefwerk per dag afgenomen mag worden. Deze 

beperking geldt niet voor proefwerken waarvoor niet geleerd hoeft te worden 

(vaardigheidstoetsen).  

Als het plannen van een proefwerk in uitzonderlijke gevallen binnen een redelijke tijdsperiode 

onmogelijk blijkt, overlegt de leraar met de afdelingscoördinator/teamleider. Dit overleg kan er 



   
 

toe leiden dat er twee proefwerken op één dag worden gepland. Het maximum van 5 

proefwerken per week mag ook dan niet worden overschreden. 

Rapportage in klas 1 t/m 3 

25. Naast de rapporten kunnen leerlingen/ouders via Magister de tussenliggende periodes inzien, 

waardoor het voortschrijdend gemiddelde altijd bekend is. 

26. De rapportomslag moet voor gezien worden getekend door één van de ouders en vervolgens door 

mij worden ingeleverd bij de mentor. 

27. Door de docenten wordt per periode een rapportcijfer toegekend op 1 decimaal aan het einde 

van elke periode. 

Dit leidt op het einde van het schooljaar tot één eindcijfer, op 1 decimaal . De manier waarop de 

rapporten tot stand komen is vastgelegd in de documenten toetsing en cijfergeving (in deze 

schoolgids). 

Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 

28. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 7.45 uur. 

29. Tussen 7.45 – 8.25 uur (brugklas: 8.15 uur) blijf ik op de begane grond, tenzij ik bij de 

coördinator/teamleider moet zijn. 

30. Ik verblijf binnen het gebouw buiten de pauzes, uitsluitend in een ingeroosterd leslokaal, in de 

mediatheek (stil/studeren) of in de aula / het Gertshome (rustig). 

31. Op de 1e en 2e etage van de leshuizen en in de gangen van de leshuizen rood en geel op de 

begane grond is snoepen, eten en drinken op geen enkel moment toegestaan. 

32. In de ochtend– en middagpauze is snoepen, eten en drinken (een koek, snoep, een pakje sap 

enzovoorts) in het gebouw alleen toegestaan in de aula (zit- en statafels) en de aulalaan/blauwe 

gang tussen de drie klapdeuren. Daarnaast kan ik gebruik maken van het schoolplein, m.u.v. het 

gedeelte voor de ingang. 

33. In de fietsenstalling ben ik alleen maar om mijn fiets weg te zetten. Scooters en brommers 

worden in een aparte stalling geplaatst. De motoren moeten voor het oprijden van het 

schoolplein afgezet worden. 

34. In de garderobe ben ik niet langer dan nodig is om mijn jas op te hangen en iets in of uit mijn 

kluisje te halen. De garderobe is dus geen verblijfsruimte. 

35. Tijdens de lessen ben ik niet aan de kant van het gebouw aan de Bovendonk, bij de hoofdingang 

of in de fietsenstalling. 

36. Als ik vrij bent, verlaat ik zo snel mogelijk het gebouw. Daarbij voorkom ik dat ik anderen 

overlast bezorg. 

37. Om de overlast voor de omwonenden te beperken, wordt van mij verwacht dat ik na de lessen 

de omgeving van de school zo snel mogelijk verlaat. Buiten lestijd mag ik niet in de brandgangen 

verblijven en in de buurt. Als ik naar het winkelcentrum op de Bovendonk loop, doe ik dat via de 

verkeerslichten aan de Burgemeester Schneiderlaan.  



   
 
38. Zwerven door het gebouw tijdens de lessen is niet toegestaan. 

39.  Ik mag het schoolterrein niet verlaten als ik geen toestemmingssticker op mijn schoolpas heb. 

 

Bromfietsen, fietsen en garderobes 

40. Fietsen moeten in de rekken van de aangewezen fietsenbergingen worden gehangen. Fietsen 

die buiten de witte lijnen staan worden verwijderd. 

41. Bromfietsen moeten in aaneengesloten rijen worden geplaatst in de daarvoor bestemde 

plaatsen naast de oprit naar de hoofdingang. 

42. Ik maak gebruik van de garderobe die hoort bij mijn eigen fietsenstalling. 

43. Bromfietshelmen worden in de kluisjes opgeborgen. Als ik geen kluisje heb, dan plaats ik de 

helm op de kapstok. 

44. De doorgang bij de trappen moet vrij blijven. Tassen mogen niet in de trappenhuizen worden 

gezet. Op andere plaatsen moeten de tassen zó in de gangen en de garderobes geplaatst 

worden, dat iedereen er gemakkelijk langs kan. 

Uiterlijk, kleding en petten 

45. Ik mag me kleden zoals ik wil, zolang het past binnen de grenzen van passende gangbare kleding 

voor iemand die naar school gaat. Is dit niet het geval dan kan ik door een afdelingscoördinator / 

teamleider of directielid naar huis gestuurd worden om me te verkleden. Het beoordelen of 

kleding passend is, gebeurt door de coördinator/teamleider of een directielid. 

46. Het dragen van hoofddeksels (met uitzondering van hoofddeksels met een religieuze betekenis) is 

niet toegestaan in het gebouw. 

47. Ik draag bij de lessen Lichamelijke Opvoeding, Sport Plus en practica de door school 

voorgeschreven kleding. 

48. Ik laat mijn L.O.-kleding niet op school liggen. Achtergebleven kleding en andere spullen in de 

school worden, met Kerst en voor de zomervakantie, opgeruimd. 

Elektronica 

49. Het zichtbaar bij me hebben en/of gebruik van de volgende zaken is niet toegestaan 

• een digitale camera of andere opname apparatuur 

• andere storende elektronica 

Geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan in de aula, mits er gebruikt wordt gemaakt van 

oortjes. Bij overtreding worden genoemde artikelen ingenomen en weggelegd bij de 

leerjaarcoördinator. Bovengenoemde zaken worden door mij in mijn kluisje achtergelaten. In de 

gangen zijn oortjes niet toegestaan. 

Voor mobiele telefoons geldt dat ik deze buiten de les overal in het gebouw mag gebruiken, onder 

voorwaarde dat het geluid op het apparaat uitgeschakeld is. Tijdens de les mag de smartphone 



   
 

zich alleen in mijn kluisje, onder in mijn schooltas of in de telefoontas in het lokaal bevinden. Mijn 

smartphone mag zich dus niet in mijn etui, op tafel of in mijn broekzak bevinden. 

Telefoons van leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, worden ingenomen en aan de 

afdelingscoördinator overhandigd. Deze kan op dezelfde dag om 16.30 uur weer opgehaald 

worden. 

 

Computerfaciliteiten 

50. In de computernissen mag ik alleen werken in opdracht van een docent op hetzelfde pleintje. Er 

mogen niet meer dan 4 leerlingen in een computernis werkzaam zijn. Ik veroorzaak geen overlast 

voor anderen. Het Open Leer Centrum en het computerlokaal mag ik alleen gebruiken volgens de 

afgesproken regels. 

51. Als ik geen schoolpas bij me heb, kan ik geen gebruik maken van de computerfaciliteiten van 

school. 

Ramen, zonweringen en radiatoren 

52. Ik mag niet zelf de ramen, zonweringen of radiatoren bedienen. 

Roken, drinken, eten/snoepen en afval 

53. Ik mag niet roken in het schoolgebouw of op het schoolterrein. 

54. Afval moet ik in de afvalbakken gooien. 

55. In de ochtend –en middagpauze mag ik in het gebouw alleen snoepen, eten en drinken (een koek, 

snoep, een pakje sap enzovoorts) in de aula (zit- en statafels) en de aulalaan / blauwe gang tussen 

de drie klapdeuren. 

Ook kan ik het schoolplein voor de aula gebruiken, niet voor de ingang.  

56. Geen kauwgom en chips/zoutjes binnen het gebouw. 

57. Op het schoolterrein spuug ik niet. 

Stoeien 

58. Om problemen te voorkomen zijn handtastelijkheden (stoeien, ruwe spelletjes, vechten en 

dergelijke) niet toegestaan. 

Intimiteiten 

59. Intiem gedrag (zoals tongzoenen, op schoot zitten, strelen enzovoorts) is op het schoolterrein en 

in het gebouw niet toegestaan. 

De schoolpas 

60. Ik moet altijd mijn schoolpas bij me hebben en, als ik erom gevraagd word, tonen aan alle 

medewerkers van de school. 

 



   
 
Internet en vrijheid van meningsuiting 

61. Het verzenden of posten van beledigende of kwetsende berichten, commentaren, opnames e.d. 

via e-mail of sociale media (zoals WhatsApp, Facebook (Messenger), YouTube, Instagram, 

Snapchat etc.) gericht aan of betreffende medeleerlingen en medewerkers, wordt als pestgedrag 

beschouwd. Het maken en op het internet plaatsen –zonder toestemming vooraf- van filmpjes en 

andere opnames van personeelsleden en leerlingen op onze school is niet toegestaan 

Vuurwerk, alcohol, drugs, wapens en diefstal 

62. Tassen en kluisjes kunnen gecontroleerd worden op verboden zaken in opdracht en bijzijn van 

directieleden. 

63. Bezit, gebruik en/of verhandelen, bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school 

vallen, van vuurwerk en alcohol is niet toegestaan. De mogelijke gevolgen van agressie, diefstal, 

het in bezit hebben van een bij wet verboden vuur-, slag-, steek- of ander wapen en het in het 

bezit hebben, gebruiken van of dealen in welke soort drugs dan ook, zijn beschreven in artikel 33 

van het Leerlingenstatuut. In alle gevallen wordt ook aangifte bij de politie gedaan. 

TENSLOTTE: 

Niet alles wat verstandig is om te doen, vind je terug in het Leerlingenstatuut of 

Leerlingenreglement maar dan nog blijft het verstandig. Zo kun je denken aan bijvoorbeeld de 

volgende zaken: 

o Leerlingen en hun ouders proberen afspraken te maken met arts, orthodontist enzovoorts 

buiten schooltijd. 

o Het is aan te raden geen geld of kostbare voorwerpen in jassen of tassen achter te laten. Dit 

voorkomt onaangename verrassingen. In ieder geval is de school niet aansprakelijk voor 

diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerlingen. 

o Fietsen en bromfietsen moeten, om diefstal te voorkomen, op slot gezet worden. De school 

is niet aansprakelijk voor diefstal en beschadiging 

 

 


