
 

 

Leerlingregels  
 
Veel kan op onze school, zolang je een ander maar niet tot last bent. 
Regels die elke leerling naleeft: 
 

Algemene regels: 
 

 Je komt op tijd. Wanneer je te laat komt, meld je je bij de receptie en haal je een te laat 
briefje. Met dat briefje ga je naar de klas. Zonder te laat briefje geen toegang tot de les. 

 Als te laat bent gekomen, moet je je de volgende dag om uiterlijk 8.00 uur bij de receptie 
melden. Je ouders worden op de hoogte gesteld. Kom je je niet melden word je door de 
conciërge uit de les gehaald en haal je onder begeleiding een uur in. (zie voor de hele 
tekst de website van het MCA) 

 Ziekmelden tijdens schooltijd doe je bij je mentor. Daarna ga je naar de receptie en bel je 
je ouders. Je ouders geven toestemming om naar huis te gaan. Zijn je ouders niet te 
bereiken, mag je niet naar huis. Is jouw eigen mentor er niet, dan ga je naar een andere 
mentor uit jouw leerjaar of naar de afdelingsleider. 

 Word je de les uitgestuurd, dan krijg je een gele brief. Daarop staat precies wat je moet 
doen. Doe dat. Je ouders worden van je gele brief op de hoogte gesteld. 
Op de dag dat je de gele brief krijgt, handel je de gele brief af met de betreffende leraar. 

 Bij lesuitval staat op het roosterbord wat je moet doen.  

 Bovenbouw: Als je een tussenuur hebt,  ga je in aula werken of naar buiten. Op de havo 
5 verdieping is een overblijfruimte. Hou die netjes, gebruik de prullenbakken en zet de 
stoelen terug.  

 Toegang tot schoolfeesten alleen met geldige legitimatie en je leerlingenpas. 

 Leerlingen hebben alleen toegang tot de lift met een liftpasje. Liftpasjes van vorig jaar zijn 
niet geldig. De leerling krijgt een liftpasje als de ouders daarvoor een brief schrijven met 
daarin de reden van de aanvraag. Op de lift pas staat een begin en einddatum. 

 Leerlingen zitten nooit achter een docenten pc. 

 Werken in een lokaal zonder toezicht is niet toegestaan. 
 

In de lessen 
 

 Je zorgt ervoor dat je aan het begin van de les de voor die les benodigde spullen bij je 
hebt. Haal je boeken e.d. dus op tijd uit je kluisje. 

 Je gaat netjes met alle spullen om. Als je iets beschadigt, ben je aansprakelijk en moet je 
de kosten betalen. 

 Niet eten, snoepen of drinken. Uitgezonderd drinken uit afsluitbare flesjes water. Op een 
computerplek en/of bij het werken met een laptop is ook het drinken van water verboden. 

 Je houdt het lokaal/leergebied schoon.  

 Je jas hoort niet in het lokaal (ook niet wanneer je jas nat is), berg de jas in je kluisje op 
of hang je hem aan de kapstok.  

 Toegebrachte schade aan schooleigendommen zoals meubilair, atlassen, pc’s en laptops 
wordt in rekening gebracht bij de leerling c.q. ouders van de leerling.  

 Je werkt rustig. Je bent een ander niet tot last. 

 In de pauzes ga je naar het toilet. Niet tijdens een les of KWT. 

 Je hebt je leerling pas altijd bij je.( nodig voor kopiëren vanaf oktober 2015) 
 

 
Toetsen 
 

Tijdens alle toetsen, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw ligt je telefoon in 
je kluisje. Heb je toch je telefoon bij je moet je die inleveren in de daarvoor bestemde 
bakjes. De school neemt geen verantwoording voor achteraf geconstateerde schade of 



 

 

verdwijning. Dit is niet te controleren. Het is de zorg van de leerling dat tijdens de toetsen 
de telefoon in je kluisje ligt zodat dit niet kan gebeuren. 

 

Telefoongebruik: 
 

 Je mobiele telefoon staat uit en blijft in de tas of in je kluisje. Bellen is alleen toegestaan 
in de aula , de gangen of buiten. Je komt de klas niet binnen met je telefoon in de hand. 
Ook bij het verlaten van de klas laat je je telefoon in je tas. 

 Telefoongebruik in de klas is niet toegestaan. Muziek luisteren is eveneens niet 
toegestaan. Bij uitzondering kan de docent toestaan naar muziek te luisteren. Dit mag 
niet op je telefoon of laptop. Alleen  op MP3 speler o.i.d.  De docent kan voor 
schooldoeleinden op sommige momenten een uitzondering maken. Dit is altijd en alleen 
een beslissing van de docent. 

 Heb je een geldige reden om het lokaal tijdens een les te verlaten heb je geen telefoon 
bij je. Die is, zoals bij  het eerste bolletje omschreven in je tas of in je kluisje. 

 Wordt de telefoon ingenomen door de docent krijg je die aan het eind van de les weer 
terug. Wordt je telefoon voor de tweede keer ingenomen kun je je telefoon aan het eind 
van de dag, half vijf, ophalen bij de receptie. Bij herhaling wordt contact opgenomen met 
je ouders en krijg je je telefoon pas terug als je een briefje met dat verzoek van je ouders 
mee neemt. 
 

In en om het schoolgebouw: 
 

 Leerlingen uit het eerste en tweede jaar mogen tijdens schooltijd niet van het  
schoolterrein af.  

 Op de gangen zorg je ervoor dat anderen geen last van je hebben. 

 In de aula en buiten kun je eten en drinken. Gooi afval in de prullenbakken en volg de 
aanwijzingen van de stewards op. 

 Houd de school en het schoolplein schoon. Er zijn genoeg prullenbakken. 

 Zorg dat de nooduitgangen vrij  blijven. 

 De nooduitgangen gebruik je alleen in noodgevallen. 

 Het is  verplicht je fiets in de fietsenrekken te zetten. Het is niet toegestaan de fietsen 
buiten de rekken te plaatsen. 

 Het is niet toegestaan zich achter de streep bij de containers te bevinden. Het trappetje 
van de nooduitgang van natuur- en scheikunde moet te allen tijde vrij blijven. 

 In de pauzes kom je niet in de fietsenstalling (tenzij je uit bent en naar huis gaat) 

 De personeelskamer, WERKPLAATS, keuken en administratie mag je alleen met 
toestemming binnen gaan. 

 In pauzes ben je in de aula of buiten op de toegestane plekken, inclusief dak. Je bent niet 
in je leergebied of in de lokalen. 

 De kleine pauzes mogen door de bovenbouw worden doorgebracht op de eerste en 
tweede verdieping in de gangen/hallen/overloop. (niet in de lokalen) 

 De grote pauzes mogen bovenbouwleerlingen doorbrengen in de overblijfruimte op de 
tweede verdieping 

Het zijn een paar afspraken. Wanneer jij je eraan houdt, blijft het leefbaar en veilig voor 
iedereen.  
 

Roken, nee…. 
 
Roken is slecht voor de gezondheid en vervuilt je leer- en leefomgeving.  

 Op school mag zowel binnen als buiten niet worden gerookt. 

 Zorg er voor dat ook de omgeving geen last heeft van peuken en rommel. 
 

Respecteer elkaar en je omgeving. Stewards zullen je erop wijzen als je dit niet doet. Volg 
hun aanwijzingen op. Sterker, zorg er voor dat ze je niet hoeven aan te spreken of te 



 

 

corrigeren. Spreek elkaar aan op gedrag dat we op school niet willen zien. Betrek indien 
nodig ook je mentor en de conciërges hierbij.  
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