GEDRAGSREGELS
Het is nodig om met elkaar een aantal duidelijke regels af te spreken en daar houden we ons allemaal
aan! In het leerlingen regelement zijn 4 woorden belangrijk:

VEILIG, VERANTWOORDELIJK, VRIENDELIJK EN VERSTANDIG.
VEILIG

• Op de stoep en nabij Lokaal51 wordt niet roekeloos of hard gereden. Het parkeren van fiets of
brommer gebeurt op een fatsoenlijke manier met respect voor de fiets/brommer van andere.

• Parkeren van fiets/brommer gebeurt in de achterrtuin. Het is uitdrukkelijk verboden aan de zijkant
van het pand te parkeren.
VERANTWOORDELIJK

• Je meldt je bij binnenkomst en geeft aan of je nieuw huiswerk hebt.
• We verwachten van jou dat je weet wat je moet leren en/of hier anders actief achter aan gaat.
• Je gaat respectvol om met de spullen van Lokaal51 en die van anderen.
• Je maakt geen rommel
• Roken is alleen buiten toegestaan en peuken ruim je op.
• Het gebruik, verhandelen en in bezit hebben van verdovende en stimulerende middelen is verboden.
• Indien je niet op het afgesproken tijdstip bij Lokaal51 aanwezig kunt zijn laat je dit door ouder of
verzorger melden. Ben je niet binnen de afgesproken tijd aanwezig bellen we jou. Bij geen gehoor
bellen we jouw ouders.

• Bij het veroorzaken van overlast kan je naar huis gestuurd worden.
• Nadat je al je werk af hebt, kun je in overleg naar huis.
• Wanneer je op een bepaalde tijd weg moet, vanwege training, tandarts of orthodontist e.d., laat je dit
weten bij binnenkomst.

• Geef zelf ook aan, waar je ondersteuning nodig hebt of waar je niet tevreden over bent.
VRIENDELIJKHEID

• Je gaat respectvol met elkaar om. Er wordt zeker niet gepest.
• We hangen jassen, hoofddeksels en regenkleding aan de kapstok. Je neemt deze niet mee het lokaal in.
• Je volgt de aanwijzingen van de begeleiders en/of medewerkers van Lokaal51.
VERSTANDIG

• Op tijd aanwezig zijn en zorgen dat je de juiste boeken en lesmateriaal bij je hebt, anders sturen we
je naar huis of school om het te halen. Kijk dus de dag van tevoren goed wat je de volgende dag op
Lokaal51 moet doen en nodig hebt.

• In alle gevallen, worden bij overtreding van deze regels de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.
Tot slot

Twee keer per jaar (minimaal) hebben we oudergesprekken, waarin we jouw voortgang en inzet
bespreken. Omdat het tenslotte over jou gaat, willen we jou hier ook graag bij hebben.
Dagelijks is er pauze van 16.00 tot 16.15 uur.

Met deze regels, doen wij samen ons best om het bij Lokaal51 gezellig te maken en natuurlijk goed te
kunnen presteren.
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