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Schoolregels en afspraken De Monoliet 2021-2022 
Locatie Cornelis Trooststraat en Melkemastate. 

 

Wij vinden het belangrijk om met elkaar voor een plezierige schoolperiode te zorgen. 

Bij De Monoliet op het schoolterrein en in het schoolgebouw gelden de volgende 

basisregels voor iedereen namelijk; 

 

• Je zorgt met elkaar voor een veilige en prettige omgeving. 

• Je bent aanspreekbaar op jouw gedrag door alle medewerkers van de school. 

• Je behandelt de ander zoals jezelf behandeld wilt worden; dus met respect. 

• Je gaat voorzichtig om met je eigen spullen en die van een ander. 

• Je zorgt dat je op tijd in de lessen bent. 

 

Lukt het niet om je aan de basisregels te houden, dan volgt er een gesprek en zo 

nodig maatregelen. 

  

Schooltijden en bereikbaarheid: 

De locatie is telefonisch bereikbaar op 058-2674363 vanaf 7.15. De leerkrachten zijn 

bereikbaar voor en na schooltijd van 8.15 tot 15.30. 

De lessen beginnen om 8.35 en zijn om 14.30 afgelopen. De leerlingen zijn vanaf 

8.30 welkom in de klas. Vanaf 8.30 is er toezicht in de klas en op het plein. 

Schriftelijke (gemotiveerde) verzoeken over afwijkende start- en eindtijden kunnen 

worden ingediend bij de teamleider en worden vermeld in het OPP. 

 

Een aantal regels op een rij gezet: 

 

Fietsenstalling 

- De fietsen van de leerlingen staan op eigen risico in de fietsenrekken buiten op 

het plein. 

 

Rookvrij schoolterrein 

- De Monoliet heeft een rookvrij schoolterrein. Dat wil zeggen dat er in het gebouw, 

op het plein en rondom het schoolterrein niet gerookt wordt.  

 

In de school 

- Alle leerkrachten en andere medewerkers worden door de leerlingen 

aangesproken met meneer of mevrouw met de achternaam. 

- Je bevindt je alleen met toestemming van je leerkracht in de gangen of andere 

ruimtes.  

- Eten en drinken is alleen toegestaan op de afgesproken tijden in je eigen klas en 

tijdens de pauzes in de centrale hal of op het plein. 

- Het nuttigen van zogenaamde “Energy” drankjes is niet toegestaan.  

- In de klas zorg je ervoor dat je geen hoofddeksels en zonnebrillen draagt.  

- Kledingcode: kledingstukken met uitsteeksels die een gevaar op kunnen leveren, 

teksten en/of afbeeldingen op kleding die aanstootgevend zijn, bloot in extreme 

mate of racistische uitingen zijn niet toegestaan.
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Pauze 

- We houden met z’n allen pauze. Dit mag binnen in de daarvoor aangewezen 

ruimte, maar ook buiten op het plein.  

- Je gooit afval in de prullenbak. 

- Voetballen kan onder toezicht op de daarvoor aangewezen plek en na gemaakte 

afspraken op het plein. Het eventueel ophalen van een bal buiten het plein kan 

uitsluitend na toestemming van een medewerker.  

 

Gebruik mobiele telefoon 

- Wij laten onze smartphones/ tablets thuis of bergen deze op in jas, tas of 

broekzak (uit het zicht).  

- Wij gebruiken onze smartphones/tablet alleen tijdens de reguliere pauzes en/of in 

opdracht van de docent/in overleg met de docent. 

- Mocht je muziek willen luisteren onder lestijd, dan kan dat. Altijd in overleg met je 

docent.  

- Indien er specifieke afspraken gemaakt zijn over telefoon gebruik, worden deze 

vastgelegd in het OPP.  

- Het is verboden om op het schoolterrein filmpjes, livestreams, foto’s en 

geluidsopnames te maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent.  
 

 

Computers/video’s/internet 

- Computers worden niet gebruikt zonder toezicht. 

- Het gebruik van sites waarop ingelogd kan worden is niet toegestaan.  

- Computerspellen en het bekijken van video’s waarin (overmatig) seks, geweld of 

racisme voorkomt is niet toegestaan. Leeftijdsindicatie wordt in acht genomen 

door de leerkracht. 

 

Gymnastiekregels 

- Gymnastiek is een verplicht onderdeel van het onderwijs van De Monoliet. 

- Het is verplicht sportkleding te dragen. Zijnde een korte of lange sportbroek en 

een T-shirt (beide moeten speciaal worden meegebracht). 

-  Het dragen van gymschoenen is aan te raden, maar niet verplicht. De leerling 

gymt echter wel op eigen risico op blote voeten. 

-    Wanneer een leerling zijn gymkleding vergeet, is er een mogelijkheid om een 

setje gymkleding te lenen. Dit zijn schone setjes en blijven eigendom van de 

school.  

- Wanneer een leerling niet mee kan doen i.v.m. een blessure moet hij/zij een 

briefje van de ouder(s)/verzorger(s) mee te krijgen of een bewijs van de huisarts.  

 

Vakonderwijs koken 

-   In verband met veiligheid is het verplicht om tijdens het koken een lange broek, 

dichte schoenen en een schort te dragen. Schorten zijn op school aanwezig.  

 

Afwezigheid/ziekte 

- Absentie wordt dagelijks door de leerkracht geregistreerd. Voor informatie over 

het doorgeven van afwezigheid of ziekte verwijzen wij naar de schoolgids. Daar 

kunt u tevens het protocol vinden betreffende verzoeken voor verlofaanvragen.  

 

Stage:  

- Op stage gelden dezelfde basisregels als op school. Aanvullende regels en 

afspraken worden bij de start van de stage gecommuniceerd. 

- Op studiedagen van de school gaan de begeleide interne stages én begeleide 

externe stages niet door. De zelfstandig externe stages gaan wel door.  
- Wanneer de school dicht is (bijvoorbeeld tijdens een teamdag) gaan alle stages 

niet door.  
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De veilige school 

- Het in het bezit hebben of gebruiken van drugs, alcohol, vuurwerk of wapens 

(voorwerpen lijkend op een wapen, laserpennen en messen inbegrepen) is 

verboden. Bij overtreding worden deze zaken ingenomen en schakelt de 

teamleider de politie in en zullen er vervolgstappen worden ondernomen. 

- Bij vermeend drugsgebruik wordt de leerling naar huis gestuurd en er wordt 

contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Het verzuim wordt 

geregistreerd als ongeoorloofd. 

 

Tot slot 

- Onder schooltijd en dus ook tijdens pauzes mogen leerlingen het schoolterrein 

alleen verlaten na toestemming van de leerkracht. Indien leerlingen het 

schoolterrein zonder toestemming verlaten is de school niet verantwoordelijk voor 

de veiligheid van leerlingen. 

- De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal of beschadiging 

aan kleding/fietsen/scooters en andere eigendommen. 

- Schade toegebracht aan het gebouw/inventaris en/of eigendommen van anderen 

worden op de ouder(s)/verzorger(s) verhaald. 

- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. 

- Deze schoolregels zijn zichtbaar aanwezig in ieder klaslokaal. 

 

 

Team De Monoliet 


