
19 februari 2018 

 

Beste leerlingen, 

Zoals je vanaf morgen op de tv schermen kan zien komt er een boodschap over drie 

basisregels te staan. 

1) Je jas zit in je kluis of aan de kapstok dus heb je hem niet aan in de klas. 

Heb je hem toch aan als de les begint en moet je hem als nog naar je kluisje 

brengen kom je te laat de les in en moet je, je de volgende morgen om 08.00  

melden.  

 

2) Ook je mobiel zit in je tas of kluisje tenzij de docent anders beslist. Bij 

overtreding mag je hem na 16.30 weer ophalen. Dat is vervelend als je het 

laatste of de laatste twee uur vrij bent. Maar wel een duidelijke consequentie. 

 

3) Op tijd zijn blijkt voor een aantal leerlingen een heel lastig begrip. Met op tijd 

zijn bedoelen we dat als de tweede bel gaat je in de les bent. Niet op tijd zijn 

betekent de volgende morgen om 08.00 uur melden ook als je het 1e uur vrij 

bent. Dat is zonde omdat het bij de meeste te laatkomers maar om een paar 

minuten gaat. Geef niet het ov de schuld. Vaak is het zo dat leerlingen de bus 

nemen die als alles goed gaat precies op tijd bij het station is en ze dus net 

voor de tweede bel binnen zijn. Maar vaak is er een kleine vertraging omdat 

het domweg heel druk is op de weg of er is ergens in de stad een ongeluk 

gebeurd enz. De meeste bussen rijden ’s morgens om het kwartier of in ieder 

geval om het half uur. Dus op tijd zijn hoeft geen probleem te zijn. En nog 

even voor alle duidelijkheid; te laat komen telt ook mee bij de registratie 

voor de leerplichtambtenaar.  

En nog even voor alle examen kandidaten het is nog maar tien weken en de 

tijd vliegt als het gezellig is. Het is maar even dat je het weet. 

 

Vriendelijke groet, 

Tom 


