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school. Alleen als de sfeer goed is,
kun je leren. Als je je niet veilig en
prettig voelt, krijg je een hekel aan
school.
Dat is zo bij leerlingen, maar ook bij leraren
en andere medewerkers van de school. Een
goede sfeer ontstaat niet vanzelf. Daarvoor
moet iedereen zijn of haar best doen.
Hoe dan? Het belangrijkste is, dat je rekening
houdt met elkaar en respect hebt voor elkaar.
Dat geldt niet alleen voor je vrienden en
vriendinnen, maar voor iedereen. Voor een
goede sfeer zijn regels en afspraken nodig.
Zoals verkeersregels er zijn om ongelukken
te voorkomen, zo zijn er in de school regels en
afspraken om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen.
In dit blad hebben we de belangrijkste
afspraken bij elkaar gezet. Een uitgebreider
overzicht kun je vinden in het leerlingenstatuut. Dat staat op onze website
www.groevenbeek.nl.

De schoolleiding
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Wat we heel

belangrijk
vinden

je hebt
recht op wijs
r
goed onde

Binnen het Christelijk College Groevenbeek vinden we de bijbel heel belangrijk.
Uit de bijbel kunnen we leren dat elk
mens bijzonder is. Daarom verdient
iedereen onze aandacht, zorg en
respect. In de bijbel lezen we ook dat
we onze naasten lief moeten hebben,
rechtvaardig moeten zijn en dat we
verantwoordelijk zijn voor onze daden.

Onderwijs en
huiswerk
Je hebt recht op goed onderwijs. Alle medewerkers

Alle regels binnen Groevenbeek kunnen
samengevat worden in één hoofdregel, die
bestaat uit twee delen.

van Groevenbeek doen daarvoor hun best. Van

1. Elke leerling van Groevenbeek heeft er
recht op dat alle personeelsleden en medeleerlingen hem of haar zorgvuldig en met
respect behandelen.
2. Elke leerling van Groevenbeek behandelt
alle medeleerlingen en personeelsleden
zorgvuldig en met respect.

• Neem elke dag de boeken, iPad, schriften, kluissleutel en
andere spullen die je nodig hebt mee naar school, zodat je
echt kunt meedoen.
• In de ELO vind je per vak een studiewijzer
met een planning.
• Leraren verdelen het schoolwerk zo evenwichtig mogelijk
over de week en over het schooljaar. Hierbij houden ze
ook rekening met werkstukken die je moet maken.
• Je moet je schoolwerk op tijd doen. Als dat niet gelukt is,
meld je dit aan je docent.
• Bij leerproblemen heb je recht op hulp van je docenten,
je mentor en van andere medewerkers zoals remedial
teachers.
• Met je mentor kun je alle (school)zaken bespreken.

Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook
van je als het gaat om spullen van anderen en
van de school. Je helpt mee om de school en de
omgeving schoon en netjes te houden.
We verwachten dat je op een respectvolle
manier meedoet met de dagopeningen en de
vieringen.
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jou verwachten we dat ook jij je best doet om het
onderwijs goed te laten verlopen. Dat betekent:
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ia
je kunt v
magister
je cijfers
zien
Toetsen
Voor de onderbouwklassen gelden
afspraken over repetities en andere toetsen. Een paar belangrijke afspraken zijn:
•R
 epetities worden per periode door de
teamleider ingepland in een toetsrooster.
• Repetities staan twee weken voor de datum
in Magister.
•L
 eraren zeggen van te voren op welke manier
getoetst zal worden.
•D
 e leraar kijkt de repetitie binnen twee
lesweken na (tenzij een geldige reden dit
onmogelijk maakt) en zet het cijfer in Magister.
• Je hebt er recht op dat de leraar de toets
nabespreekt.
• Je hebt het recht te weten hoe een
beoordeling (cijfer) tot stand is gekomen.
• Voor het inhalen van gemiste toetsen moet je
je op tijd aanmelden via de onderwijsassistent.
Het inhaalmoment is
op dinsdag het 8e uur.

Aanwezigheid en

afwezigheid
• Zorg dat je op tijd op school en in de les bent.
’s Morgens gaat de buitendeur om 8.28 uur
dicht. Als je te laat bent, haal je een briefje bij
het leerlingenloket.
• Regels in verband met ‘te laat komen’ krijg
je van je mentor.
• Laat je vader, moeder of verzorger voor
08.30 uur de school informeren als je niet
kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte.
Dit kan via het formulier op de website of
per telefoon: (0341) 27 49 50.
• Vrij vragen voor ortho, tandarts, huisarts etc.
doen je ouders vooraf op dezelfde manier
of via het leerlingenloket. Voor alle andere
vormen van verlof nemen ze van te voren
contact op met de teamleider.
• Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je
bij het leerlingenloket.
• Als je onder schooltijd ziek wordt, meld je je
bij het leerlingenloket.
• Voor leerlingen in de bovenbouw gelden
extra regels over aanwezigheid. Die staan in
het examenreglement en in het Programma
van Toetsing en Afsluiting (PTA):
groevenbeek.nl/tvwo_ath_havo/leerlingen

Je kunt via Magister zien welke cijfers je gehaald
hebt. De overgangsnormen staan op de website.
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Lesuitval,
lesvrije uren

en pauzes

• De school probeert lesuitval en tussenuren
zoveel mogelijk te beperken. Als lessen
uitvallen wordt dit verwerkt in het dagrooster van Magister en wordt via de
monitoren bekend gemaakt.
• In de onderbouwklassen wordt lesuitval
zoveel mogelijk voorkomen doordat andere
leraren invaluren geven. Deze lessen
worden zo veel mogelijk gebruikt voor
rekenen en lezen.
• In de school mag je tijdens de pauzes alleen
overblijven in de aula’s en op de lespleinen.
• Leerlingen in de bovenbouw werken bij
lesuitval zelfstandig verder in de grote aula.

Eten, drinken
en roken
• Eten en drinken doe je alleen in de
pauzes en tijdens lesvrije uren.
• In het gebouw en op het schoolterrein
is het verboden om te roken.
• Je mag in en rond de school en bij
schoolactiviteiten geen alcohol of drugs
bij je hebben, gebruiken, gebruikt
hebben, onder invloed zijn of
verhandelen. Hieronder valt ook het
verkeerd gebruik of handel in
medicijnen. Overtreding van deze regel
kan leiden tot schorsing of verwijdering
van school.

bekijk je
dagrooster
in magister en
op de monitoren
08

Spelregels 2018/2019

Spelregels 2018/2019

09

Computer

gebruik

Vrijheid van
mening en kleding
• Als leerling van Groevenbeek heb je vrijheid
van meningsuiting. Dat betekent niet, dat je
alles mag zeggen of schrijven. Je mag een
ander nooit beledigen, uitschelden of
discrimineren.
• Je mag je op school kleden zoals je wilt,
maar er zijn wel grenzen. Er mogen op de
kleding geen beledigende of discriminerende
dingen staan.
• Kleding mag niet storend of onzedelijk zijn.
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• Voor het gebruik van een computer in
het Open Leercentrum heb je je leerlingenpas nodig.
• Je mag op school binnen de daarvoor
geldende (OLC-)regels de internet- en
e-mailfaciliteiten voor schooldoeleinden
gebruiken.
• Het is verboden websites te bezoeken of
berichten te sturen die in strijd zijn met het
christelijke karakter van de school.
Dus je mag geen pornografisch, racistisch,
discriminerend, gewelddadig of godslasterlijk
materiaal bekijken of versturen. De gegevens
over het gebruik van internet en e-mail
worden automatisch opgeslagen. De directie
kan deze gegevens gebruiken als iemand
verdacht wordt van overtreding van
deze regels.
• De persoonlijke gegevens van alle leerlingen
staan in Magister. Als je dat wilt, mag je je
eigen gegevens inzien. Ook je ouders of
verzorgers hebben dat recht.

we respecteren
het christelijke
karakter
van de school
Spelregels 2018/2019
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Ongewenste
intimiteit en

intimidatie

• Elke leerling heeft recht op respect.
Als je je gekwetst voelt door de ongewenste
benadering of intimiteit van iemand anders
op school kun je dat vertellen aan je mentor,
een vertrouwenspersoon of je teamleider.
Eventueel kun je een klacht indienen.
Daarvoor heeft Groevenbeek een klachtenregeling, die je kunt vinden op de website
van de school.
• Als je gepest wordt of als je merkt dat
iemand anders gepest wordt, moet je dat
melden aan je mentor. Die zal dan actie
ondernemen. De school heeft een
pestprotocol, dat ook op de website staat.

Schade

IEDEREEN
VERDIENT
RESPECT
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• Laat geen waardevolle spullen in
je jas of tas zitten.
• Je bent aansprakelijk voor
schade die je veroorzaakt.
• De school is niet aansprakelijk
voor beschadiging of diefstal van
jouw eigendommen. Diefstal kan
leiden tot schorsing of verwijdering.
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Diverse

regels

• Voor het gebruik van de lift heb je
toestemming van een conciërge nodig.
• Voor het gebruik van telefoons en dergelijke
apparaten gelden de volgende regels:
- Tijdens leswisselingen en in pauzes is 		
gebruik toegestaan.
- Leerlingen mogen geen smartphone of
iPad gebruiken in lokalen en lessen. Dit
mag alleen als het voor de les nodig is en
de docent er heel duidelijk toestemming
voor geeft.
- Het gebruik mag nooit en nergens
hinderlijk zijn voor anderen. Bij verkeerd
of hinderlijk gebruik heeft de school het
recht de iPad of mobiele telefoon tot 16.30
uur op school te houden.
- Grof of beledigend taalgebruik en/of

wordt daar heel duidelijk toestemming
voor heeft gegeven.
• Je mag in en rond de school en bij schoolactiviteiten geen mes, ander wapen of
een voorwerp dat als wapen gebruikt kan
worden bij je hebben. Bij overtreding van
deze regel kan de directie aangifte doen bij
de politie en kan verwijdering van school
volgen.
• Je mag in of bij de school alleen iets
verkopen met toestemming van de schoolleiding.
• Wangedrag kan tot schorsing leiden.
• De school heeft de bevoegdheid om een
kluisje te openen.
• Er kan op school altijd naar je leerlingenpas
gevraagd worden, dus zorg dat je die altijd

beelden op social media wordt niet
getolereerd en kan tot sancties leiden.
- Telefoneren mag alleen in de gewone 		
pauzes in de aula’s of buiten de school.
- Leerlingen mogen in de school en op het
schoolterrein niet fotograferen of filmen.
Dit mag alleen als een docent én de
persoon die gefotografeerd of gefilmd

bij je hebt.
• Zet je fiets, brommer of scooter goed neer
in de daarvoor bestemde stalling en zet hem
op slot. Wanneer je je fiets niet goed in de
stalling zet, heeft de school het recht deze
tot 16.30 uur aan de ketting te leggen.

GEN
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GOEDE SFEER
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Groevenbeek Ermelo

Groevenbeek Putten

Postbus 210

Paul Krugerweg 44-50

Korenlaan 1

3850 AE Ermelo

3851 ZJ Ermelo

3881 DA Putten

telefoon 0341 - 27 49 50
website www.groevenbeek.nl
e-mail info@groevenbeek.nl

