Schoolklimaat leerlingen
1. Heb respect voor mensen en materiaal
Gedraag je in en om school zonder anderen te storen en op een manier dat iedereen met
plezier naar school kan gaan (bijvoorbeeld niet pesten, schelden, slaan en duwen). Volg altijd
de aanwijzingen van het personeel op. De school is een plaats waar iedereen zich veilig moet
voelen. Het toebrengen van schade aan (het bezit van ) anderen vinden wij dan ook heel erg
kwalijk of dit nu fysiek is of met woorden gebeurt.
2. Laat de school weten waar je (onder schooltijd) bent
Ben je ziek? Laat je ouder/verzorger dan de school bellen tussen 08.00 en 08.30 uur.
Wanneer je weer beter bent, breng je een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) mee en lever
je in bij Marion Wijnsma. Maak afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd. Gaat dat niet,
vraag dan toestemming aan de schoolleiding. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim
door te geven aan de leerplichtambtenaar.
3. Kijk als je binnenkomt op de monitor
Het dagrooster, de leden van de corveeploeg en andere mededelingen staan op de monitor.
Kijk daar dus regelmatig op.
4. Kom op tijd op school en in de les
Ben je te laat? Dan ga je direct naar de les. Morgens te laat komen, betekent dat je of
dezelfde middag moet nablijven of dat je je de volgende ochtend om 8.00 uur moet melden.
Vaker te laat komen betekent dat je de les niet meer in mag.
5. P en O uren
Tijdens de mentorles op vrijdag maak je in CUP een keuze welke P-lessen je de volgende
week gaat volgen. Deze lessen zijn verplicht. Aan het begin van de les laat je zien (klas 1 en 2
logboek, klassen 3 en 4 logboek of ander medium voor planning) wat je gaat doen tijdens het
P-uur.
Als je goed presteert mag je de O-lessen verzuimen. Natuurlijk ben je altijd welkom om een
O-les te volgen. Leerlingen die niet goed presteren worden uitgenodigd voor het O-uur. Dit
uur is dan ook verplicht
6. Neem de juiste boeken en spullen voor de lessen mee
Ben je je boeken of andere spullen voor de les vergeten of liggen ze nog in je kluisje? Je blijft
in de klas en volgt de les zo goed mogelijk. Je maakt met de docent een afspraak om
achterstand in te halen.
7. Meld problemen op school of in de les altijd bij je mentor
De mentor is er voor jou en zoekt samen met jou naar oplossingen.
8. Eet en drink verstandig en netjes
Water drinken mag altijd en overal. In de kantine kun je iets te eten en te drinken kopen. In
de kantine en op het schoolplein mag je eten en drinken. Ruim wel je afval op! Energydrank
en chips en dergelijke zijn zo ongezond dat we dat innemen.
9. Het schoolplein is rookvrij
Het schoolplein van De Dyk is rookvrij. Omdat je tijdens schooltijden op het schoolplein
verblijft, is roken niet mogelijk.

10. Aangerichte schade betaal je zelf
Maak je iets kapot van school of van een andere leerling? Dan betaal je of regel je zelf de
schade. Dit geldt ook voor boeken van de school. Iedere leerling let zelf op zijn/haar spullen.
De school is niet verzekerd tegen verlies of diefstal, neem dus geen kostbare sieraden of veel
geld mee naar school.
11. Geen jassen in de school; geen petten / capuchon in de les
We verwachten dat je netjes gekleed naar school gaat. Als je de school binnenkomt, doe je je
jas in je kluisje of je hangt hem op de kapstok.
12. Fietsen
De fietsen worden in de rekken gehangen. Het voorste deel van de fietsenstalling is bestemd
voor scooters.
13. Mobieltjes in de klas
In de klas worden de mobieltjes opgeborgen en niet gebruikt. Indien de docent genoodzaakt
is om de mobiele telefoon in te nemen kan die om 16.30 uur weer worden afgehaald

