
SCHOOLREGELS VAN KINSBERGEN COLLEGE 2022-2023 
Op school zijn wij met velen bij elkaar. Het zou mooi zijn als alles vanzelf goed zou verlopen. 
Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. In de praktijk zijn afspraken noodzakelijk. Als iedereen 
zich eraan houdt, bevordert dat een prettige sfeer, een goed verloop van de lessen en een 
vlotte gang van zaken.  
  
1. Zorg voor een nette en schone omgeving, zowel in als buiten de school.  
2. In en rondom school wordt niet gerookt, ook niet met elektronische sigaretten. We zijn 

een rookvrije school.  
3. Het gebruik en bezit van alcohol en drugs is op school absoluut verboden! Hetzelfde 

geldt voor wapens.  
4. Wij zijn een kauwgom- en energydrank-vrije school.  
5. Mobiele telefoons en andere lesverstorende apparatuur worden onzichtbaar 

opgeborgen tijdens de lessen.  
6. De iPad is een leerhulpmiddel en dient als zodanig gebruikt te worden.  
7. Foto- en video-opnamen die niet lesgerelateerd zijn, mag je alleen buiten het 

schoolterrein en de schooltijden maken. Dit geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten. 
8. Plaats je fiets op de daarvoor aangewezen plek.  
9. Net als bij sportclubs en openbare instellingen is ook onze school niet aansprakelijk voor 

verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen. Laat waardevolle spullen dus thuis, 
berg ze op in je kluisje of geef ze in bewaring. Bij beschadiging wordt de dader 
aansprakelijk gesteld.  

10. Als je voor de eerste pauze te laat bent, meld je je bij de conciërge/administratie. 
Daarna ga je zo snel mogelijk met een te-laat-briefje naar de les. De docent registreert 
je aanwezigheid in de portal. Bij te laat komen haal je de tijd voor of na de lessen in; je 
spreekt dit af met de conciërge.  

11. In de pauzes en tussenuren blijf je op het schoolplein of in de aula. Daar mag je eten en 
drinken. De automaat gebruik je alleen in de pauze.   

12. Mocht het voorkomen dat je uit de les wordt gestuurd, dan ontvang je van de docent een 
rode kaart. Je meldt je direct bij de schoolleiding en gaat aan het eind van de les naar je 
docent om afspraken te maken.   

13. Voor afspraken buiten het lesrooster is iedereen beschikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 
uur.  

14. Het kan voorkomen dat je tijdens de lesdag ziek wordt. Meld je dan af bij de 
schoolleiding.  

15. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat in een jas, tas of kluisje iets bewaard wordt 
wat niet op een school thuishoort, dan behoudt de schoolleiding zich het recht voor de 
tas/kluis in te zien.  

16. Voor het gebruik van kopieerapparaat, bibliotheek en Van Kinsbergenplein gelden 
aanvullende regels.  

17. Er wordt geen storende en/of aanstootgevende kleding gedragen bij ons op school.  
18. Mocht iemand met iets te maken krijgen waarin bovenstaande schoolregels niet 
voorzien, dan beslist de schoolleiding.  
  


