Gedragscode voor leerlingen en studenten
Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om. We streven ernaar dat iedereen zich in
en om het schoolgebouw prettig en veilig voelt. Aan de hand van deze gedragscode zorgen
we met elkaar voor een veilig leef- en leerklimaat voor iedereen.
De volgende regels liggen hieraan ten grondslag:
-

Accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn en wees vriendelijk naar elkaar.
Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet.
Respecteer de eigendommen van anderen.
Houd de school schoon, rustig en veilig.

Respectvol gedrag:
Ik respecteer mijzelf:
-

Mijn taalgebruik is netjes.
Ik kom op tijd en volg alle lessen.
Ik heb mijn schoolpas altijd bij me.
Ik heb mijn schoolspullen, die ik nodig heb, bij me.

Wij respecteren elkaar:
-

Ik ben vriendelijk naar de ander.
Ik help de ander.
Ik houd mij aan afspraken.
Ik ben beleefd.
Ik blijf van andermans spullen af.
Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen.
Als dat niet helpt, vraag ik een docent of mijn mentor om hulp.

Wij respecteren onze omgeving:
-

Ik ruim mijn rommel op.
Ik ben zuinig op de spullen die ik gebruik.

In en om de school:
Wij maken gebruik van de ruimtes die voor ons bestemd zijn:
-

Ik gebruik de juiste ingang.
Ik loop met mijn fiets over het plein.
Ik zet mijn fiets op de juiste plek.
Ik gebruik de lift alleen als ik toestemming heb.
Ik gebruik de trappen en gangen daar waar ik les hebt.
Ik houd mijn pauze/tussenuur op de juiste plek. Alleen daar eet en drink ik.
Ik loop rustig over de gang.
In en om de school hebben wij een rookvrije omgeving.

Naam leerling/student:
Handtekening voor gezien:

Wij zorgen voor een veilige, sociale omgeving:
-

Ik neem geen wapens, drugs, energydrank en alcohol mee naar school.
Ik draag geen jas, pet of capuchon in de school.
Ik draag geen kleding, die aanstootgevend, uitdagend of kwetsend in beeld en/of
tekst is.
Ik verlaat in leerjaar 1 en 2 alleen het schoolterrein als ik uit ben. Tijdens pauzes en
tussenuren blijf ik op school.

Ik meld mij bij het meldpunt, wanneer:
-

Ik ziek naar huis ga of weer beter ben.
Ik uit de les ben gestuurd.
Als ik een afspraak buiten de school heb dan meld ik mij als ik ga en als ik weer terug
ben.
Ik door de docent in de les te laat wordt gemeld. Dit doe ik dezelfde dag.

Social media:
Wij gebruiken onze laptop / telefoon:
-

Ik gebruik mijn telefoon/oortjes in de onderwijsruimtes alleen wanneer de docent dit
toestaat.
Ik houd mij met het gebruik van de laptop aan de Vet Veilige ICT Code.
Ik film of fotografeer de ander niet.

AFSPRAKEN
Je bent te laat gemeld door de docent.
Je hebt de lift nodig.

Je bent uit de les gestuurd (gele kaart)

Ik gebruik zonder toestemming van de
docent mijn telefoon in de les.

Je hebt een afspraak buiten school.

Naam leerling/student:
Handtekening voor gezien:

Na jouw laatste lesuur, meld je je bij het
meldpunt. Daar zit je 30 minuten.
Bij het meldpunt kun je activering van je
schoolpas aanvragen voor liftgebruik. Er mag
één persoon met jou mee in de lift indien nodig.
Je meldt je bij het meldpunt. Hier blijf je tot vijf
minuten voor het einde van de les. Je gaat terug
naar de docent. De docent bepaalt met jou wat
de gevolgen zijn van jouw gele kaart.
De telefoon wordt ingenomen en gaat de kluis
in.
In de onderbouw kun je de telefoon ophalen om
16:15.
In de bovenbouw kun je de telefoon ophalen om
15:45.
De afspraak staat in jouw weekrapport voor de
onderbouw. Voor de bovenbouw heb je een
brief van je ouders bij je. Laat dit op tijd zien bij
het meldpunt. Wanneer je terug bent, meld je
dit bij het meldpunt.

