
Schoolregels van het Orion College Amstel

● Regels m.b.t. kleding:

- Hoofddeksels, zoals petjes/mutsen/capuchons gaan/blijven af bij binnenkomst en worden opgeborgen aan de kapstok of in de kluis

- In de klas gaan alle jassen en jacks uit en worden aan de kapstok gehangen of in de kluis opgeborgen

- Leerlingen hebben elke gymles hun gymkleding- en gymschoenen bij zich (anders gymmen zij op blote voeten)

- Aanstootgevende kleding (zoals te weinig lichaamsbedekking of negatieve, beledigende teksten op kleding) is verboden. Indien de

school van mening is dat een leerling aanstootgevende kleding draagt, kan de leerling naar huis worden gestuurd om zich te verkleden

● Regels m.b.t. bezittingen (telefoon, mp3-speler etc):

- Leerlingen leveren telefoons/spelcomputers/tablets/ andere elektronica ‘s ochtends direct in bij de leraar. Meenemen is op eigen risico

- MP3-spelers zijn enkel toegestaan met toestemming van de leraar en als deze alleen muziek kunnen afspelen

- Gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, (opgevoerde) aanstekers of scherpe voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen

worden) zijn niet toegestaan op het schoolterrein en in de school

- Het is niet toegestaan om fietsen, skateboards, hoverboards en andere dergelijke voertuigen in school te gebruiken

- Door leerlingen gemaakte schade aan het schoolgebouw/materialen wordt via de WA verzekering verhaald of kan via aangifte

geschieden

● Regels m.b.t.verzuim en aan/afwezigheid:

- Bij te laat komen, bepaalt de leerkracht wanneer de tijd (dezelfde week) moet worden ingehaald

- Een leerling wordt alleen toegelaten in de klas met een ‘te laat briefje’ en te laat komen wordt geregistreerd

- Leerlingen mogen tijdens schooltijd alleen met toestemming van het schoolterrein af

● Regels m.b.t. roken & middelengebruik:

- Op het schoolterrein (binnen en buiten) mag nergens worden gerookt

- Het nuttigen en bezit van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen (ook lachgas), soft- en harddrugs is niet toegestaan

● Regels m.b.t. eten, drinken & medicatie:

- Water drinken mag bij elke leswisseling, maar ook tijdens een les mits toestemming gevraagd is van de leraar/medewerker van school

- Alleen met toestemming van de leerkracht wordt er gegeten in school.

- Leerlingen eten alleen op de daarvoor bestemde/afgesproken plekken (kantine/buiten/in de klas aan tafel met toestemming)

- Energiedranken en alcoholische dranken zijn niet toegestaan op school (geen AA, red bull etc.)

- Na 09:00  uur mogen leerlingen niets meer te eten of drinken bestellen op school, tenzij er een goede reden is voor de late bestelling

- Eten dat tijdens de kookles is gemaakt mag alleen met toestemming van school worden opgegeten

- Leerlingen mogen alleen voor zichzelf eten en drinken bestellen

- Kauwgom kauwen is niet toegestaan in school

- Leerlingen met medicatie dienen dit volgens voorschrift in te nemen en kunnen bij weigering naar huis gestuurd worden

- Fastfood van bijvoorbeeld Burgerking of andere snackbars is niet toegestaan om op school te eten, maar alleen buiten tijdens de pauze

● Regels m.b.t. de gangen, lokaalwisselingen, schoolpleinen

- Alleen met toestemming van een medewerker van school, mogen leerlingen op de gangen lopen

- Leerlingen dienen altijd van de branddeuren, brandslangen en het brandalarm af te blijven

- Leerlingen dienen na elke pauze op tijd in hun lokaal te zijn en gaan, zodra de bel gaat meteen naar hun lokaal

● Afspraken m.b.t. veiligheid

- Voor leerlingen is het vanwege veiligheid niet toegestaan om de buitendeuren voor anderen te openen en anderen binnen te laten in

school

- Er kan op onaangekondigde moment een preventieve kluizen- en tassencontrole onder de leerlingen worden uitgevoerd door school. Er

wordt dan gecontroleerd op wettelijk verboden middelen en voorwerpen. Gevonden verboden voorwerpen of weigeren van deelname

wordt gemeld bij ouders/opvoeders

- Er is in het hele schoolgebouw sprake van cameratoezicht.


