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REGELS VOOR LEERLINGEN  
 
Respectvol met elkaar omgaan is één van de basiswaarden van het Oosterlicht College. Dit houdt in 
dat wij: niet discrimineren, niet pesten, geen grove of kwetsende taal gebruiken, eerlijk zijn 
tegenover elkaar en je fatsoenlijk kleden.  
 
IN DE LES  

 Je bent op tijd.  
Toch te laat? Dan haal je direct een briefje bij de conciërge. 
  

 Je werkt mee aan het ordelijk verloop van de les.  
Eruit gestuurd? Dan haal je een rode kaart bij de dienstdoende coördinator leerlingenzaken (CLZ). Je werkt 
voor de kamer van de CLZ tot het einde van de les. Neem dus je spullen mee als je eruit gestuurd bent!  
Als de bel aan het einde van de les gaat, ga je met de ingevulde kaart terug naar de docent. De docent 
maakt dan verdere afspraken met je.  

 

 Tijdens  de les heb je geen jas aan en geen muts, pet of capuchon op. 
 

 Eten en drinken doe je in de pauzes, niet in het klaslokaal. 
 

 Je mobiele telefoon doe je in de telefoontas die voorin in het lokaal hangt, je telefoon staat uit of 
op stil. Tijdens de les is het niet toegestaan je telefoon te gebruiken. 
 Heb jij je telefoon niet in de telefoontas gedaan ondanks de gelegenheid die de leraar je hiertoe 

geboden heeft en gebruik je jouw telefoon? Dan lever je jouw telefoon in bij de leraar. Aan het einde 
van jouw lesdag kan je jouw telefoon weer ophalen bij de dienstdoende CLZ.  

 Weiger jij je telefoon in de tas te doen? Dan haal je een rode kaart bij de dienstdoende coördinator 
leerlingenzaken (CLZ). Je werkt voor de kamer van de CLZ tot het einde van de les. Neem dus je spullen 
mee als je eruit gestuurd bent! Als de bel aan het einde van de les gaat, ga je met de ingevulde kaart 
terug naar de docent. De docent maakt dan verdere afspraken met je.  

 
 

TOETSEN  

 Tijdens een toets werk je eerlijk en heb je alleen de toegestane middelen bij je.  

 Tijdens de toetsen geef je iedereen de gelegenheid in rust te werken.  

 Je maakt een toets op het afgesproken moment.  
Toets gemist? Voor PTA-toetsen geldt het Examenreglement (zie website). Voor het inhalen van 
andere toetsen maak je zelf een afspraak met de docent voor het toetsinhaaluur op dinsdag en/of 
woensdag.  

 Je houdt je aan de inlevermomenten die de docent je opgeeft.  
Bij groepswerk geldt: je bent hiervoor samen verantwoordelijk.  

 
  



AFWEZIGHEID  

 Ziek? Laat je ouder(s)/verzorger(s) voor 8.15 uur bellen naar 0347 - 325620 of mailen naar 
verzuim.vianen@oosterlicht.nl. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je iedere dag dat jij ziek bent, 
opnieuw ziek. Als je weer beter bent, dan neem je de eerste dag dat je weer op school bent een 
door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend  (blauw) briefje mee. Lever dat bij de administratie in 
voor je naar de lessen gaat.  

 Ziek naar huis? Dan meld je je af bij de dienstdoende CLZ, die in principe eerst contact opneemt 
met thuis. De eerste dag dat je weer op school bent, lever je voor het begin van de lessen een 
door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend (blauw) briefje in bij de administratie.  

 Dokter, orthodontist, tandarts, enz.? Meld je met je afsprakenkaart en blauw briefje bij de 
administratie als je weggaat en als je terugkomt. Maak deze afspraken zoveel mogelijk buiten 
schooltijd!  

 Gespijbeld? De gemiste uren haal je dubbel in bij de verzuimcoördinator. Spijbel je vaker? Dan 
wordt dat met je ouders/verzorgers besproken, en volgt er contact met de leerplichtambtenaar. 

 Verlof vragen? Vrij vragen voor bijzondere gelegenheden doe je minstens twee weken van te 
voren via een verlofaanvraag formulier bij je CLZ. Dat formulier is te downloaden op onze website. 

 
 
SCHOOLGEBOUW 

 Tijdens pauzes eet en drink je alleen op het binnenplein, bovenplein of op het buitenplein. Het is  
niet toegestaan om op de eerste, tweede of derde verdieping pauze te houden.  

 Het is verboden alcohol, energydrank, rookwaren en drugs mee te nemen naar school en/of te 
nuttigen binnen ons schoolgebouw of op ons schoolterrein.  

 Het is verboden om voorwerpen die schade kunnen veroorzaken aan mensen, gebouw en 
inventaris mee te nemen naar school. Heb je toch iets bij je, dan wordt er een sanctie gegeven. 

 Je  mag je  mobieltje buiten de lessen gebruiken op de gang, het binnenplein, het bovenplein, het 
studiebalkon of buiten op het schoolplein  

 Het is niet toegestaan in ons schoolgebouw en op het buitenplein foto’s en filmpjes te maken van 
medeleerlingen of personeelsleden zonder toestemming van de schoolleiding.  

 De personeelskamer is alleen toegankelijk voor de medewerkers.  
 
 
PAUZES EN TUSSENUREN 

  Zit je in leerjaar 1 of leerjaar 2? Dan blijf je tijdens de pauzes en tussenuren op school. Je mag dus 
niet van het schoolplein af.  

 Zit je in leerjaar 3, 4 of 5? Dan ben je niet verplicht om op het schoolplein te blijven tijdens de 
tussenuren. Tijdens de pauzes blijf je op school.  

 
 
VAN EN NAAR DE SPORTVELDEN: NA DE BEL!  
Voor veiligheid van jezelf en anderen en ter voorkoming van overlast is de verplicht fietsroute als 
volgt: Slijk- Helsdingse Achterweg – Urselinenhof – Lange Weg (dus niet door de woonwijk).  
 
 
VAN EN NAAR DE GYMZALEN: NA DE BEL!!  
Naar de gymzaal loop je vanaf het plein, je eerste of laatste lesuur kun je eventueel wel met de fiets.  
 
 
  

mailto:verzuim.vianen@oosterlicht.nl


LAPTOP / TELEFOON 
Algemene regels rondom het gebruik van de laptop in de les en je telefoon in school:  

 Als je op school komt zorg je dat je laptop opgeladen is, zodat je de hele dag aan het werk kunt op 
je laptop. Voor noodgevallen heb je je oplader in je tas;  

 Om tijdens de les film en geluidsfragmenten te kunnen horen heb je natuurlijk 'oortjes' bij je;  

 Tijdens de les open je alleen programma's die gerelateerd zijn aan de les, de docent kan met je 
meekijken;  

 Je mag tijdens de les geen foto’s en filmpjes maken met de webcam van je device, tenzij de 
docent het als opdracht inzet;  

 Om jouw eigen privacy ( en die van een ander) te beschermen log je alleen in met jouw eigen 
account (eigen gebruikersnaam en wachtwoord);  

 Je telefoon heb je tijdens de les niet nodig en stop je in de telefoontas, tenzij de leraar deze wil 
gebruiken in de les.  

 Je mag met je telefoon niet filmen binnen school. Dit is verboden. Ook stuur je ontvangen filmpjes 
niet door aan derden. Dit is strafbaar. 


