
Schoolregels op de Meerwaarde 
 
Op school hebben we een aantal duidelijke (spel)regels. Ze zijn er om het leven op 
school voor iedereen aangenaam te maken.  
 
De schoolregels worden samengevat in de volgende 5 punten:  

1. Accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn. 
2. Stop pesten. 
3. Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet. 
4. Respecteer de eigendommen van anderen. 
5. Houd de school schoon, rustig en veilig. 

 
 
Fietsen en bromfietsen 
Elke afdeling heeft zijn eigen rekken in de fietsenstalling om de fietsen, brommers en 
scooters te plaatsen. 
 
Op tijd komen 
Van leerlingen verwachten we dat zij elke les op tijd zijn. Voor een leerling die meerdere 
keren te laat komt, geldt het “te laat” protocol. Dit protocol is te vinden op de website 
van De Meerwaarde. 
 
Toegang tot de school 
De leerlingen mogen de school in nadat de eerste bel gegaan is (08.10 uur). 
Om 08.20 uur gaan de deuren 10 minuten dicht voor de dagopening. Leerlingen die te 
laat zijn, moeten wachten tot 08.30 uur voordat zij naar hun eerste les kunnen gaan.  
 
Mobiele telefoons en geluidsapparatuur 
Als leerlingen een mobiele telefoon, iPad, iPod of Smartphone gebruiken in de school 
zorgen zij ervoor dat niemand daar last van heeft. Voor gebruik van de mobiele telefoon 
tijdens de les volgen de leerlingen de instructies van de docent op. 
 
Foto’s en films maken 
Leerlingen maken alleen opnames van leerlingen of personeelsleden als zij hiervoor 
toestemming hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor het delen van opnames op social 
media.  
Overtreding van deze afspraak kan leiden tot schorsing of verwijdering van school met 
onmiddellijke ingang. 
 
Kledingcode 

 Leerlingen dragen voldoende kleding (niet te bloot) en zonder teksten of 
symbolen die kwetsend zijn. 

 Leerlingen dragen in school geen hoofdbedekking. Een religieuze 
hoofdbedekking is wel toegestaan. 

 Werkkleding (overall, werkschoenen) wordt alleen tijdens de praktijklessen 
gedragen. Leerlingen trekken deze werkkleding op school aan. 

 
 
 



Pauze 
 Leerlingen zijn tijdens de pauze alleen in de kantines, de hallen, de binnentuin of

op het schoolplein.
 Leerlingen eten en drinken alleen op deze pauzeplekken.
 Leerlingen blijven in de pauze op het schoolterrein.
 Tijdens de pauze maken de leerlingen alleen van de trappenhuizen naast de

kantines gebruik.
 Zodra de bel is gegaan aan het eind van de pauze vertrekken de leerlingen naar

de volgende les.

De schone school 
Het is prettig leren en leven in een schone school. Daarom wordt afval door iedereen 
in de afvalbakken gedaan. 

De gezonde school 
 Leerlingen mogen niet roken op het schoolterrein. Overtreding van deze 

afspraak leidt tot terugkomen na schooltijd.
 Het drinken van energydrank is niet toegestaan. 

De veilige school 

 Op school wordt het pestprotocol gehanteerd om pesten te voorkomen. Dit
protocol is op de website van De Meerwaarde te vinden.

 Op school wordt Nederlands gesproken.
 Het is leerlingen verboden op school alcohol, drugs, vuurwerk of wapens bij zich

te hebben. Overtreding van deze afspraak kan leiden tot schorsing of
verwijdering van school met onmiddellijke ingang.

Spullen van school 
We zijn zuinig op onze mooie school en op de spullen van school. Van leerlingen 
verwachten we dit ook. 
Schade die door leerlingen aan spullen van de school wordt toegebracht, wordt in 
rekening gebracht bij de ouders. 

Kluisje 
Kluissleutel verloren? Bij de onderwijsassistent van de eigen afdeling kan een leerling 
een nieuwe kluissleutel aanvragen. Dit kost €10,00 

Lift 
Alleen leerlingen die een liftsleutel hebben, mogen gebruik maken van de lift. Er staan 
maximaal 2 leerlingen in de lift. Leerlingen die een liftsleutel nodig hebben, vragen deze 
aan bij de heer Van den Heuvel. Borg: €30,00 

Waardevolle spullen 
Leerlingen nemen op eigen risico waardevolle spullen (bijv. horloge, mobiele telefoon) 
mee naar school.  


