
Afspraken op Salland
Op school zijn we met veel mensen in een groot gebouw waar veel gebeurt. Om alles 
soepel te laten verlopen en om iedereen een prettige en veilige omgeving te kunnen 
bieden, willen we dat je je aan de volgende schoolregels houdt.

1. Kom op tijd!  
Om 8:40 uur starten de lessen van klas 1 t/m 4. Ben je niet op tijd in het lokaal? 
Meld je dan bij de conciërge. Dit geldt ook voor pauzes en tussenuren.

2. Hou je aan de volgende regels als je te laat bent  
Als je te laat bent, meld je je direct bij de conciërge. Je ontvangt dan een ‘te 
laat-briefje’. Dit briefje heb je bij je als je vervolgens naar de klas gaat. Zonder ‘te 
laat-briefje’ mag je de les niet in. Ben je drie keer ongeoorloofd te laat gekomen? 
Dan moet je je de volgende dag om 08:00 uur melden bij de conciërge. Bij meer dan 
4x te laat ontvang je een weekkaart. Je moet je dan 5 schooldagen om 8:00 uur 
melden bij de conciërge. Te laat komen, verslapen, spijbelen valt allemaal onder 
ongeoorloofd absent zijn.

3. De klas uitgestuurd? Meld je direct!  
Als je door een docent de les wordt uitgestuurd, meld je je direct bij de verzuimcoör-
dinator. Zij geeft je dan een uitstuurbrief en wijst je een plek aan waar je gaat 
zitten. Na afloop van de les ga je terug naar de docent die je de klas uit gestuurd 
heeft. De docent noteert de afspraak op de uitstuurbrief. Jij bent verantwoordelijk 
voor het volbrengen van de straf. De uitstuurbrief breng je dan terug naar de 
verzuimcoördinator.   
   
4. Afwezig? Meld je af!  
Op school willen we op de hoogte gesteld worden van je afwezigheid. Briefjes over 
bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek lever je een dag van te voren in bij de 
informatiebalie. Op de site van Vincent van Gogh vind je in Salland Loket onder het 
kopje ‘verzuim van lessen’ meer over ziek- en betermelden. Je moet door één van  je 
ouders beter gemeld worden op de dag dat je weer naar school gaat. Als je door je 
afwezigheid werk hebt gemist, haal je dit in overleg met de betreffende docent in.   
Je bent in principe dagelijks van 8.00 uur tot 16.15 uur beschikbaar voor school.

5. Leswijzigingen?  
Leswijzigingen staan voor leerlingen en docenten in Somtoday. Als een docent 
binnen 10 minuten na het begin van de les niet aanwezig is bij het lokaal, meldt de 
klassenvertegenwoordiger dit bij de coördinator. Alleen de coördinator beslist of de 
les uitvalt.  



6. Zet je fiets in de stalling  
Fietsen en scooters worden in de fietsenstalling geplaats. Dit geldt ook voor 
elektrische fietsen. Fietsen die niet goed weggezet worden, kunnen door de 
conciërge worden weggehaald. Wil je met een scooter/brommer naar school, zet 
de scooter/ brommer op de aangewezen plaats. 
  
7. Bewaar je spullen in je kluisje  
Je neemt je jas niet mee in het lokaal. Pas goed op je waardevolle spullen. De 
school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Bij ernstige verden-
king van strafbare feiten, mag de schoolleiding de kluisjes openen. Ook kan er in 
samenwerking met de politie een preventieve kluisjescontrole gehouden 
worden. Voor meer informatie over kluisjescontrole kijk je in het leerlingensta-
tuut.   
  
8. Hou het gezellig en toon respect  
Ga netjes om met de mensen en spullen in je omgeving,  gedraag je netjes en 
veroorzaak geen geluidsoverlast. In de klas is het niet toegestaan muziek te 
luisteren of een koptelefoon te gebruiken, tenzij een docent daarvoor toestem-
ming geeft. Ruim je apparatuur op voordat je het lokaal binnenkomt.  In de 
lokalen, gangen en in de aula mag je geen muziek luisteren via boxen. In de klas 
heb je geen pet op. Ook het dragen van de capuchon van je hoody is in het hele 
schoolgebouw niet toegestaan.

9. Op Salland mag je je telefoon gebruiken buiten het leslokaal. 
In het lokaal is je telefoon niet zichtbaar. Tip: in de telefoontas, in je eigen tas of 
je bewaart de telefoon tijdens de les in je kluisje.   
Tijdens de les geeft de docent aan wanneer je de telefoon in de les mag gebrui-
ken. Bij overtreding wordt je telefoon ingenomen, deze mag je dan na 15:00 uur 
ophalen bij de coördinator. Het maken van filmopnamen of foto’s in en rond het 
schoolgebouw of in de gymzalen is verboden, tenzij hiervoor toestemming is 
gegeven.   



10. Hou het schoon en netjes  
Je mag eten en drinken in de aula, maar niet in de gangen en de lokalen. Ruim 
je spullen op, gooi afval in de prullenbak en hou de buurt netjes. Vervuilers 
krijgen corvee en maken dan de aula of het terrein rondom de school schoon. 
In het hele gebouw geldt een kauwgomverbod. Op school bij de catering kan 
je verschillende broodjes en drinken krijgen. Het is niet toegestaan om naar 
het winkelcentrum te gaan. Tijdens de pauze en in tussenuren blijf je in de 
aula of op het terrein van  school. Alleen voor lessen LO mag je het schoolter-
rein verlaten. Zorg dat buurtbewoners geen last van je hebben. 

Als je geen les hebt, mag je tijdens de lessen niet door de gangen lopen. De 
personeelskamer is voor de medewerkers van onze school, daar mag je zonder 
toestemming niet komen. Na je laatste les blijf je niet op school of op het 
schoolterrein rondhangen. Ga zorgvuldig om met de eigendommen van 
school. Als je eigendommen van de school beschadigt, ben jij (en dus je 
ouders) daarvoor aansprakelijk! 

11. Pas goed op jezelf en op elkaar!  
Roken is slecht voor de gezondheid en daarom willen we niet dat je dat doet. 
Voor  alle leerlingen geldt een rookverbod. Onze school en het 
schoolterrein is rookvrij. Ook op straat bij de hekken voor de school, mag niet 
gerookt worden. Ook het drinken van energydrankjes is slecht voor 
je gezondheid. Op Salland mogen deze daarom niet gedronken worden.
Als je de drankjes toch bij je hebt op school, worden ze ingenomen.    

Het hebben, het gebruik en de verkoop van alcohol, drugs, wapens en vuur-
werk is streng verboden. Overtreding van deze regel betekent dat je direct 
geschorst wordt van school en eventueel van school wordt verwijderd. Als we 
merken dat je toch alcohol, drugs, wapens of vuurwerk in bezit hebt, waar-
schuwen we niet alleen je ouders, maar ook de politie!  

  Salland is van ons samen!     
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