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Schoolregels Hoeksch Lyceum  

 

 

 

We verwachten van je dat je de schoolregels kent. Zorg, om problemen te voorkomen dat je dus op 

de hoogte bent van de schoolregels! 

De regels zijn terug te vinden op de website, in de ELO en de mentor neemt deze aan het begin van 

het schooljaar met jou door. 

Onze visie hebben wij krachtig samengevat in ons motto “Talent, Ambitie, Succes”. Wij willen 

autonomie, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren door de regie zoveel mogelijk 

bij de leerling te leggen. Wij bieden een leeromgeving waar je tot je recht komt en kunt worden wie 

je bent. 

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons 

gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden. 

De afspraken en regels binnen het Hoeksch Lyceum zijn gebaseerd op vier waarden. Deze waarden 

zijn in samenspraak met ouders, leerlingen en medewerkers als volgt geformuleerd: 

    Samen: we willen en kunnen niet zonder jou 

    Respect: kijk eens door de bril van een ander 

    Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons 

    Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar 

 

AANVANG VAN DE LES 

Bij aanvang van de les ga je na de eerste bel naar het lokaal. Je zorgt ervoor dat je vóór de 2e bel op je 

plaats zit. 

AANWEZIGHEID LESSEN 

Je bent verplicht de lessen volgens het voor jou geldende rooster te volgen. Alleen een teamleider 

kan jou toestemming geven de lessen niet te volgen. 

 

AANWIJZINGEN OPVOLGEN 

Je volgt altijd de aanwijzingen op van het personeel. Of dit nou de teamleider, docent of 

ondersteunend personeel is. 

ABSENTIE 

Na een absentie (ziek) neem je, als je weer op school bent, contact op met je docent om afspraken te 

maken over het al of niet inhalen van gemist werk. 

We verwachten dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd 

plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is moet de afwezigheid vooraf, door één van de ouders, 

doorgegeven worden aan de verzuimcoördinator.  

ALCOHOL, DRUGS EN ENERGIEDRANK 

We verbieden het gebruik, onder invloed zijn van en het in bezit hebben of verhandelen van alcohol, 
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energiedrankjes en drugs in en om de school. Personeel van onze school mag en kan gebruiken 

maken van een alcoholtester. 

AULA EN STENEN HAL 

Tijdens de pauze is het toegestaan zowel in de aula als in de stenen hal te verblijven. Hier mag je dan 

ook eten, drinken en je mobiele telefoon gebruiken. We houden deze ruimtes wel netjes, je zit niet 

op de tafels én je ruimt je rommel op. 

BESCHIKBAARHEID 

Sommige activiteiten buiten schooltijd zijn verplicht om bij te wonen (LOB, CKV of bijv. voor je PWS). 

In de 1e en 2e klas moet je van 08.30 tot 16.00 uur beschikbaar zijn voor school, in de overige 

leerjaren moet je van 08.30 tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor school. 

Het is dus niet slim om direct na de lestijden afspraken te maken omdat school hier geen rekening 

mee kan houden.  

BLOKWEEK 

Een teamleider kan jou een zgn. blokweek opleggen. Dit betekent dat je in die week alle lesuren op 

school aan je werk bezig bent (1e t/m 8e of 9e lesuur). Een teamleider kan daarnaast ook besluiten dat 

je je om 08.00 uur meldt op school. 

COMPUTERGEBUIK 

Je gebruikt de computer of Chromebook volgens de regels die daarover zijn afgesproken, dus ook 

alleen voor schooldoeleinden. De gedragsregels die op school gelden zijn ook van toepassing in de 

digitale wereld.  Je logt altijd in via je eigen inloggegevens. Als je die kwijt bent ga je langs meneer 

Braas (224) en vraag je of hij een nieuwe inlogaccount aan kan maken. 

CORVEE 

Bepaald gedrag kan leiden tot het maken van corvee-uren. De conciërge/de teamleider bepaalt het 

aantal af te spreken uren en de invulling van het corvee aan de hand van de aard van de overtreding. 

Pauzecorvee vindt plaats volgens het rooster, van alle leerlingen uit de betreffende klas wordt 

verwacht dat ze hieraan deelnemen.  

 

EIGENDOMMEN 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen: boeken, kleding, mobiel e.d. Laat geen 

kostbaarheden onbeheerd liggen en berg ze altijd goed op. De school is niet aansprakelijk voor 

verlies, diefstal, vernieling. Neem geen kostbaarheden mee naar de gymzaal maar berg ze op in je 

kluis. 

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen spullen, maar ook voor die van andere leerlingen 

en voor de eigendommen van school. Dit betekent dat als je iets vernielt (per ongeluk of expres) jij er 

voor zorgt dat de schade hersteld of vergoed wordt. 

ETEN EN DRINKEN 

Het is niet toegestaan tijdens de lessen, in tussenuren of pauzes in de lokalen, studieruimtes en/of 

gangen van onze school te eten of te drinken. Als je iets wilt nuttigen dan kan dat in de aula, stenen 

hal of buiten. Kauwgom is in de gehele school verboden. 

EXCURSIES 

Tijdens een excursie gelden dezelfde regels als op school. Je volgt de aanwijzingen en richtlijnen op 

van zowel de begeleiders van school als van de externe begeleiders (o.a. chauffeur en 

accommodatie-eigenaren). Je volgt het programma en blijft bij de begeleiders tenzij anders 

aangegeven. Je bezorgt geen overlast aan anderen (hieronder vallen o.a. ook andere 
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deelnemers, begeleiders, vervoerders en accommodatie-eigenaren) en je laat nergens afval 

achter. Je stelt je niet bewust bloot aan onnodig gevaar.  

Identificatieplicht: in het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Vanaf 14 jaar 

moet je altijd een identificatiebewijs kunnen tonen. Zorg er dus voor dat je met een excursie de juiste 

documenten bij je hebt. Bij reizen buiten Nederland moet je ook een pasje van je 

ziektekostenverzekering bij je hebben. 

FACILITEITENPAS 

Als je in het bezit bent van een faciliteitenpas zorg je ervoor dat je die altijd bij je hebt. Zonder 

faciliteitenpas kan een docent jou geen verlenging verlenen bij een toets. 

GEBOUW 

Wij zijn trots op ons gebouw en willen dit met elkaar dan ook netjes houden. Gooi je afval daarom in 

de aula, stenen hal en op het schoolterrein in de daarvoor bestemde prullenbakken. Tijdens lesuren 

loop je zonder toestemming niet door de school. De hal waar de kluisjes staan is geen hangplek en 

gebruik je alleen als doorgang.  

Zonder toestemming van het personeel mag je niet aan de verwarming, zonwering of ramen komen.  

Je hebt als leerling geen toegang tot de technische ruimtes, de magazijnen, administratie-gang en 

andere opslagruimtes binnen het gebouw. 

GEDRAG NAAR MEDELEERLINGEN EN PERSONEEL 

Strafbare handelingen in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gericht tegen schoolpersoneel, 

leerlingen, bezoekers en eigendommen leiden in alle gevallen tot melding bij de politie en, binnen de 

wettelijke mogelijkheden, tot aangifte.  

HERKANSINGEN 

Je meldt je voor een herkansing aan bij je mentor én bij de vakdocent. Let goed op de deadline van 

aanmelden. Na de deadline wordt je verzoek niet meer behandeld. 

HUISWERK 

Uiteraard ben je verplicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.  

Het huiswerk wordt ook door de docent in Magister genoteerd en Magister is daarbij leidend. Als je 

door omstandigheden het huiswerk niet hebt gedaan, meld je dit voor het begin van de les aan de 

docent en geef je daarbij een door je ouder(s) ondertekend briefje af.  

IN DE KLAS 

Je mag als leerling de klas pas ingaan als de docent daar aanwezig is.  

We willen de lessen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom ga je zo snel mogelijk zitten (zonder 

jas). In de klas eten of drinken we niet, ook geen kauwgom of ander snoepgoed. Je mobieltje doe je 

vóórdat je gaat zitten in de telefoontas. Je verstoort de les niet. 

Tijdens de les heb je alles bij je wat je voor dat vak nodig hebt (boek, schrift, pen e.d.). Heb je je 

spullen niet bij je of heb je je huiswerk niet gemaakt, dan noteert de docent dit in Magister.  

Als een docent afwezig is gaat één van de leerlingen, de klassenvertegenwoordiger, naar de 

conciërge of teamleider om te vragen wat er moet gebeuren. De rest van de klas wacht bij het lokaal 

zonder overlast te veroorzaken, in geen geval ga je op eigen initiatief weg. 

KLEDING 

We verwachten van je dat je geen kleding draagt die aanstootgevend is. In het schoolgebouw is het 

ook niet toegestaan om een hoofddeksel te dragen, anders dan op religieuze grond. Jassen en 

helmen berg je op in je kluisje. 
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KLUISJES 

Het gebruik van de kluisjes is verplicht, ook voor je jas. Is je jas nat geregend? Dan mag je de 

kapstokhaken in de hal gebruiken. Helmen moeten ook in de kluisjes worden opgeborgen. 

Het is goed om te weten dat in je kluisje alleen je eigen spullen opgeborgen mogen worden. De 

school kan de inhoud van je kluisje controleren. Wat in je kluisje wordt aangetroffen wordt 

beschouwd als jouw eigendom. 

LIFT 

Heb je een blessure waardoor je de trap niet kunt gebruiken? Na overleg met de conciërge krijg je 

toestemming (en een kaartje) om de lift te mogen gebruiken. 

L.O.-LESSEN 

De leerling die niet in staat is aan de L.O.-lessen deel te nemen, maar wel aan de overige lessen, is 

verplicht bij de L.O.-lessen aanwezig te zijn. Slechts met toestemming van de teamleider of de L.O.-

docent kan van deze regel worden afgeweken.  

De docent bepaalt bij een blessure of een leerling wel of niet mee kan doen. Gedurende de les is het 

mogelijk vervangende taken uit te voeren, afhankelijk van de blessure. 

De L.O.-zalen mogen alleen betreden worden op schoon, voor het L.O.-onderwijs bestemd schoeisel 

of op blote voeten. Leerlingen betreden de sportzalen, kleedruimten en sportveld alleen als de 

docent daar aanwezig is. Het dragen van sportkleding is verplicht (hieronder wordt niet verstaan 

schoeisel en kleding die buiten de L.O.-lessen van die dag ook gedragen worden). Hemdjes zijn 

verboden, evenals noppenschoenen. Als er niet voldaan wordt aan het juiste schoeisel zal er zowel 

binnen als buiten op blote voeten gesport worden. Sieraden mogen niet gedragen worden tijden de 

L.O.-les. Leerlingen uit de sportklas hebben tijdens de sportklaslessen altijd hun sportklastenue aan. 

MEDEDELINGEN 

We verwachten van je dat je alle informatie die jou toegestuurd wordt in Magister ook leest. Dat je 

het niet weet, of niet goed leest, is geen geldig excuus. Zorg dus dat je dagelijks je inbox controleert. 

MOBIELE TELEFOONS 

Mobiele telefoons gaan bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas. Alleen als dit voor een les 

nodig is mag deze, met toestemming van de docent, gebruikt worden. Als je je mobiel toch zonder 

toestemming gebruikt tijdens een les kan deze worden ingenomen.  De teamleider kan het 

betreffende apparaat als regel tot na het achtste lesuur van diezelfde dag innemen.  

Het maken van foto’s, filmpjes e.d. en het doorsturen, vermenigvuldigen of publiceren hiervan is niet 

toegestaan en leidt tot sancties.  

Mobiele telefoon mogen wel gebruikt worden in de aula en in de stenen hal. 

Het gebruik van headsets en oordopjes is eveneens niet toegestaan binnen school (uitgezonderd 

aula, stenen hal en studieruimtes) 

NAKOMEN 

Als je een uur na moet komen in één van de studieruimtes meld je je vooraf aan de balie. Als één van 

de studieruimtes is gesloten (dit staat dan aangegeven op de balie) kan je daar op dat moment niet 

nakomen. Je aanwezigheid wordt op dat uur niet geregistreerd en je wordt absent gemeld voor dat 

lesuur.  

ONTRUIMING 

Onze school beschikt over een ontruimingsplan. Tijdens een ontruiming (ook tijdens een oefening) 

volg je de aanwijzingen van het personeel op. 
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OVERLAST VOOR OMGEVING 

In de omgeving van de school wonen veel mensen die we ook hun rust en woongenot gunnen. We 

gedragen ons daarom in de wijk netjes en omwonenden mogen op geen enkele wijze last hebben 

van de school. Je mag het terrein van andere scholen niet betreden. 

PAUZES 

Tijdens de pauze ga je naar de aula, stenen hal of naar buiten. In de pauze mag je niet van het 

schoolplein af. 

PESTEN 

Je weet dat er verschil is tussen pesten en plagen. Je weet dat er een pestprotocol is en dat pesten 

niet geaccepteerd wordt. Is het pesten erg of blijf je dat gedrag volhouden dan kan dat tot zware 

sancties leiden. In ons pestprotocol staat duidelijk hoe wij hier mee omgaan. Het pestprotocol is te 

vinden op de website. 

PRIVACY 

Het is niet toegestaan zonder toestemming foto- of video-opnames te maken van leerlingen en 

personeel of beeldmateriaal door te sturen/te publiceren en te vermenigvuldigen. Dit zal altijd leiden 

tot sancties. Tenzij hiervoor in het kader van een onderwijsprogramma of anderszins in het kader van 

schoolse activiteiten toestemming is verkregen van een daartoe bevoegd medewerker van school.  

ROKEN 

In ons gebouw, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten mag niet worden gerookt.  

ROOSTERWIJZIGINGEN 

Roosterwijzigingen kun je terugvinden op de schermen en in Magister. Het is niet toegestaan om, 

zonder vooraf toestemming van de teamleider, lesuren te verplaatsen.  

Tot 19.00 uur ’s avonds verwachten we van je dat je wijzigingen in het lesrooster in Magister nakijkt.  

Uitval van het eerste lesuur dat tussen 19.00 uur in de avond en 08.15 uur in de ochtend wordt 

ingevoerd in Magister, zal via de SMS-berichtenservice worden verzonden (indien je je hiervoor hebt 

aangemeld). 

RUST 

Tijdens lesuren is het niet toegestaan zonder toestemming door het gebouw te lopen. Is hier wel een 

gegronde reden voor, dan zorg je dat je geen overlast veroorzaakt. Het is dus ook niet toegestaan om 

het lokaal te verlaten om boeken uit je kluisje te halen.  

SCHOOLPLEIN 

Tijdens een pauze mag je het schoolplein niet verlaten.  

In de bovenbouw mag je in een tussenuur het schoolplein wel verlaten, mits je geen overlast bezorgt 

in de omgeving. Als je nog in de onderbouw zit mag je het schoolplein niet verlaten tijdens 

tussenuren.  

Op het schoolplein zijn dezelfde regels van toepassing als in het gebouw. 

SCHORSING 

School treedt streng op tegen vernieling, pesten, spijbelen, diefstal, lichamelijk- of verbaal geweld of 

het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van alcohol, drugs, wapens en vuurwerk. Bij ernstige 

gevallen neemt de school contact op met de politie, in principe wordt er altijd aangifte gedaan. 

De schoolleiding bepaalt aan de hand van de ernst van de overtreding of het een interne of externe 

schorsing zal zijn. 
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SPIJBELEN 

Als je zonder geoorloofde reden afwezig bent moet je de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist 

lesuur moet je ook nog een extra uur terugkomen (1 uur spijbelen is dus 2 uur terugkomen). 

Bij 3 spijbelmomenten krijg je een blokweek en worden je ouders geïnformeerd. Bij 5 

spijbelmomenten krijg je een interne schorsing. 

Zie voor uitgebreidere informatie het verzuimprotocol. 

STALLING 

Op het schoolplein fietsen of rijden we stapvoets om naar de fiets- of scooterstalling te gaan. Fietsen 

en scooters mogen niet buiten de stalling worden gestald. Je gebruikt de stalling alleen om je fiets of 

scooter neer te zetten of op te halen. Rondhangen in de stalling is niet toegestaan. De motor van je 

scooter is uitgeschakeld op het schoolplein. 

STUDIERUIMTEN 

Als je in één van de twee studieruimtes wilt werken, meld je je bij de balie. Er wordt van je verwacht 

dat je stil werkt in de studieruimte en uiteraard niet eet of drinkt.  

De studiekom en de ruimte op de 2e verdieping met de groene bankjes is geen pauzeplek. Tijdens 

tussenuren kan je hier altijd wel (rustig) werken.  

TAALGEBRUIK 

Grof taalgebruik wordt op onze school niet geaccepteerd. We verwachten respectvol gedrag van 

leerlingen en personeel. 

TE LAAT 

Als je te laat bent meld je je bij de verzuimcoördinator of bij diens afwezigheid bij de conciërge. Daar 

krijg je een ‘te laat-briefje’. Zonder dit briefje mag je de les niet in. Bij 5 x te laat komen worden 

disciplinaire maatregelen genomen.  Zie voor uitgebreidere informatie het verzuimprotocol. 

TOEGANG TOT GEBOUW EN TERREIN 

Wie met de fiets of brommer komt, gebruikt de poort achter de sportzalen en neemt de kortste wel 

naar de stalling. 

Wie lopend naar school komt, gebruikt de poort achter de sportzalen of de poort bij de Zinkweg.  

Leerlingen mogen alleen de achteringang (leerlingingang) van het gebouw gebruiken. 

TOETS INHAAL MOMENT 

Gemiste toetsen (door ziekte of een andere geldige reden) worden ingehaald bij het Toets Inhaal 

Moment (TIM-uur).  Hiervoor maak je gebruik van het TIM-formulier. Ben je door ziekte of een 

andere geldige reden afwezig geweest  in het inhaaluur dat je hebt afgesproken, dan schuift de toets 

automatisch door naar het volgende inhaaluur. Als je een geldige reden hebt voor afwezigheid 

tijdens het inhaaluur meld je dit van tevoren middels een door één van de ouders ondertekend 

briefje bij de teamassistente. Ziek naar huis zonder je af te melden betekent: zonder geldige reden 

afwezig bij de toets! Als je zonder een vooraf bekend gemaakte geldige reden afwezig bent krijg je 

voor de gemiste toets het cijfer 1,0  toegekend. 

TOETSEN 

Repetities worden minstens één week van tevoren opgegeven. Schriftelijke overhoringen worden 

altijd van te voren gemeld. Zie voor verdere regels het leerlingenstatuut op de website. 

TOILETBEZOEK 

Toiletbezoek is alleen toegestaan tijdens de leswissel en de pauze. 
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VERWIJDERING 

Als je uit de les bent verwijderd meld je je bij de verzuimcoördinator of bij diens afwezigheid bij de 

conciërge. De resterende tijd van het lesuur breng je door in ruimte 100. Aan het eind van het lesuur 

meld je je weer bij de docent om samen de verwijdering te bespreken. Daarna meld je je met het 

volledig ingevulde formulier bij je teamleider. Zie voor uitgebreidere informatie het 

verwijderingsprotocol. 

VREEMDEN 

Het uitnodigen van vreemden door leerlingen op school is niet toegestaan en kan leiden tot sancties. 

VUURWERK EN WAPENS 

Volgens ons verwijderingsprotocol is het bezit en gebruik van alle vuurwerk in en rond school 

verboden en zal bestraft worden. Ook indien het vuurwerk in de zogenaamde F1 categorie valt 

(vuurwerk dat het hele jaar door te krijgen is en ook het hele jaar afgestoken mag worden). Voor al 

onze leerlingen moet de school en het schoolplein immers een veilige plek zijn. 

Indien wij vuurwerk aantreffen bij leerlingen zullen wij hiervan altijd melding doen bij de politie. 

Uiteraard draag je ook geen wapens bij je op onze school. Aangetroffen wapens zal de school 

overdragen aan de politie.  

WACHTEN VOOR HET 1e UUR 

Als je voor jouw eerste les op school komt ga je pas door de klapdeuren als de eerste bel is gegaan. 

Daarvoor wacht je in de stenen hal of in de aula.  

ZIEK  

Als je ziek bent en naar huis wilt gaan moet je je afmelden bij je teamleider. Je moet toestemming 

van je ouders hebben om naar huis te gaan. Van ouders wordt gevraagd de school te laten weten als 

je thuis aangekomen bent.  

Als je na je ziekmelding weer op school komt lever je het ziekteherstelformulier in bij de 

verzuimcoördinator.  

TEN SLOTTE 

In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, beslist uiteindelijk altijd de schoolleiding. 

 

 

 

 


