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Inleiding
Elke organisatie heeft regels en maakt afspraken om te zorgen voor een prettig klimaat. Als
je met veel mensen dagelijks bij elkaar bent, is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan
regels en afspraken. Liever benadert de school de omgang positief. Daarom hebben we
gezamenlijk - leerlingen en medewerkers - vijf eenvoudige afspraken opgesteld die voor dat
goede leef- en leerklimaat kunnen zorgen. Op de school, op de website en hieronder tref je
deze afspraken aan:

THE BIG FIVE WOLFERT PRINCIPLES:
1. Heb respect voor elkaar
2. Werk mee aan goed onderwijs
3. Kom je afspraken na
4. Zorg voor elkaar
5. Houd alles heel en schoon

Respect each other
Develop academic potential
Keep agreements and appointments
Act responsibly
Keep our school clean and tidy

De vijf Wolfert principes zijn verder uitgewerkt in onderstaande schoolregels:
1. Om het schoolgebouw
a. De fietsenkelderdeur is de gehele dag geopend. Zet je fiets netjes en op slot op de
daarvoor bestemde plekken in de fietsenkelder. Fietsen die op de verkeerde plek
staan en fietsen die niet op slot staan worden weggehaald en kunnen pas om 16.40
uur worden opgehaald bij de conciërge. Brommers en scooters worden buiten de
fietsenkelder op de daarvoor bestemde plek voor de school gestald.
b. Als een leerling voor of na de lesuren buiten het schoolgebouw is, is het schoolplein
daarvoor de juiste plaats. Leerlingen mogen zich onder geen voorwaarde in de
trappenhuizen, branduitgangen, galerijen, portieken e.d. van de woningen in de
omgeving ophouden.
c. Fietsen en brommers mogen in een straal van 200 meter niet tegen bomen, hekken,
muren, palen e.d. buiten het schoolgebouw worden geplaatst.
d. Om schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen, is het leerlingen niet toegestaan
op auto’s te zitten of er tegenaan te leunen. Ook mag niet met blikjes, flesjes en
dergelijke zaken op straat en op het schoolplein worden gevoetbald.
e. Het sportterrein van de Nenijto wordt alleen gebruikt voor de gymnastieklessen of als
er een door de school georganiseerd toernooi is. In alle andere gevallen is deze
sportaccommodatie verboden terrein.
f.

Gedrag bij tram- en bushalte mag geen aanleiding geven tot narigheid met het
personeel van het openbaar vervoer (RET, Connexxion) en anderen die van het
openbaar vervoer gebruik wensen te maken.

g. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. De school kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of vermissing.
2. In het schoolgebouw
a. Om het verlies van waardevolle voorwerpen in de school te voorkomen, krijgt iedere
leerling een kluisje van school, waarin hij/zij zijn/haar spullen tijdens de lesdag veilig
kan opbergen. Het is niet toegestaan je kluisje met een andere leerling te delen en/of
zonder melding bij de administratie of teamleider van kluisje te wisselen.
b. Om de doorstroom op de trappen te bevorderen, lopen we zowel naar boven als naar
beneden aan de rechterkant van de trap. Subversief gedrag (het opzettelijk
veroorzaken van opstoppingen, duwen en schreeuwen) in de trappenhuizen wordt
niet getolereerd.
c. Leerlingen die om een bepaalde reden (tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van de
trappen kunnen bij hun teamleider toestemming verkrijgen voor gebruik van de lift. Er
mag slechts één andere leerling mee in de lift, mits dit noodzakelijk is om
bijvoorbeeld je schooltas te dragen, etc.
d. Vanwege de vaste vloerbedekking is eten, snoepen en drinken alleen toegestaan in
de aula en op het schoolplein, dus niet in de gangen of lokalen van het gebouw. Het
gebruik van kauwgom is in de hele school verboden. Het drinken van (flesjes) water
is wel toegestaan.
e. Omdat we, voor de veiligheid van ons allemaal, graag willen zien met wie we te
maken hebben, is het dragen van petten, mutsen, hoeden en hoodies ed. in school
niet toegestaan.
f.

Leerlingen moeten altijd hun schoolpas bij zich hebben en deze tevens op verzoek
van een medewerker van school kunnen tonen.

g. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich zodanig kleden dat anderen daar geen
aanstoot aan hoeven nemen. Een leerling die zich hier niet aan houdt kan naar huis
worden gestuurd om zich om te kleden. Bij gymnastiek, beeldende vorming en
practica gelden specifieke kledingvoorschriften i.v.m. de veiligheid.
h. Zowel leerlingen als personeelsleden dienen zich respectvol te gedragen.
Onbehoorlijk taalgebruik, vloeken, het uiten van beledigingen, bedreigingen etc.
worden op school en tijdens door de school georganiseerde activiteiten niet
getolereerd.
i.

De voertalen op school zijn Nederlands en Engels. Het gebruik van Frans, Duits,
Spaans of Chinees tijdens de taallessen is vanzelfsprekend.

j.

De leerlingen wachten op de gang tot de docent aanwezig is. Als de docent 5
minuten na de tweede bel niet aanwezig is, gaat de klassenvertegenwoordiger voor
opheldering naar kamer 227 of naar de teamleider. De andere leerlingen wachten
ondertussen rustig op de gang.

k. Leerlingen zorgen ervoor dat zij bij aanvang van de les de juiste boeken en schriften
en hun opgeladen MacBook bij zich hebben. Het is niet toegestaan bij aanvang van
de les nog de benodigde spullen uit het kluisje te halen. Dit verstoort de voortgang
van de les.
l.

Als een leerling uit de klas wordt verwijderd, dient hij/zij het lokaal onmiddellijk te
verlaten. Hij/zij neemt de tas mee en meldt zich direct in kamer 227. Mocht daar
niemand aanwezig zijn, dan meldt de leerling zich bij de teamleider. Eventuele
sancties worden door docent of teamleider opgelegd. Daarna gaat de leerling naar
de volgende les, tenzij anders wordt besloten.

m. De verschillende pauzemomenten van de onderbouwklassen t.o.v. de 4e t/m 6e
klassen maken het beslist noodzakelijk dat de leerlingen op een rustige manier door
de gangen naar de aula en/of naar de lokalen lopen. In pauzes en tussenuren
kunnen de leerlingen naar de aula, het schoolplein en de mediatheek.
n. Leerlingen kunnen de school alleen verlaten als de lessen voor hen voor die dag zijn
afgelopen. Voor leerlingen van het 4de leerjaar en hoger geldt dat zij bij tussenuren
de school uit mogen. De leerlingen van klas 1 t/m 3 blijven op het terrein van het
schoolgebouw. Op overtreding van deze regel volgen disciplinaire maatregelen.
o. We weten allemaal hoeveel afval er na een pauze op de tafels en op de vloer in de
aula ligt. Niemand vindt het plezierig om in een omgeving te verkeren waar veel
rommel en restanten van etenswaar liggen. Daarom werken leerlingen van een klas
gedurende een week bij toerbeurt in de kleine en grote pauze mee aan het
schoonhouden van de aula en de omgeving van de school. Als alle leerlingen
bekers, blikjes, plastic broodzakjes e.d. na gebruik in de prullenbakken doen, is het
corvee snel uitgevoerd. Van alle leerlingen wordt nadrukkelijk medewerking
gevraagd. Gooi zelf het afval dat op tafel ligt in de prullenbakken, ook al is het niet
van jou.
p. Het gebruik van een mobiele telefoon, tablet, laptop, oortjes, koptelefoon en
dergelijke apparatuur is toegestaan in de aula en op het schoolplein. Voor het
gebruik hiervan in de mediatheek gelden de door de mediatheek opgestelde
huisregels. Alleen als de lesdocent(en) toestemming geeft/geven tot het gebruik
ervan tijdens de les in het lokaal is het toegestaan. Ongeoorloofd gebruik van
telefoon of andere apparatuur op school kan leiden tot inbeslagname. Na het
overschrijven van de schoolregels aan het eind van de dag wordt de
inbeslaggenomen apparatuur weer teruggegeven. De school kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of vermissing.

q. Elke vorm van fraude tijdens examens wordt gemeld aan de examencommissie. De
commissie beslist welke sanctie wordt opgelegd. Fraude tijdens toetsen in de onderen bovenbouw wordt bij de teamleider gemeld. Deze beslist over de te nemen
sanctie. Dit geldt eveneens voor iedere vorm van plagiaat.
r.

De lestijden lopen van 8.20 tot 16.40 uur. Leerlingen nemen voor die tijd geen
andere vaste verplichtingen op zich. Het lesrooster verandert minimaal twee keer per
jaar waardoor in de loop van het schooljaar het rooster van een leerling kan
veranderen. Door de vele activiteiten die op Wolfert Tweetalig plaatsvinden, is het
belangrijk dat een leerling dagelijks de roosterwijzigingen en Magister bekijkt. Houd
er rekening mee dat internationale activiteiten ook na 16.40 uur en in het weekend en
schoolvakanties ingepland kunnen worden.

s. Om lesstoringen te voorkomen dienen leerlingen op tijd in de les aanwezig te zijn.
Elke leerling die te laat komt, wordt geregistreerd. Zonder geldige reden worden er
maatregelen getroffen. Ook als de leerling tijdens de leswisseling of na een pauze te
laat binnenkomt wordt dit in Magister aangetekend. Vertraging van het openbaar
vervoer is in de regel geen geldige reden om te laat te komen.
t.

Het is niet toegestaan in het schoolgebouw en op het schoolplein te roken (dit geldt
ook voor e-smokers en waterpijpen). Wolfert Tweetalig heeft een rookvrij schoolplein
en een rookvrije omgeving rondom de school, inclusief de bushaltes in de buurt van
de school.

u. Gedurende schooltijd mogen leerlingen geen alcoholische dranken in bezit hebben,
nuttigen of onder invloed van alcohol zijn. Deze leefregel geldt voor alle door de
school, door de leerlingenraad of door de feestcommissie georganiseerde
activiteiten. Overtreding van deze regel kan leiden tot disciplinaire maatregelen,
schorsing of verwijdering van school.
v. Het is leerlingen eveneens nadrukkelijk verboden onder schooltijd of tijdens door de
school, de leerlingenraad of de feestcommissie georganiseerde activiteiten soften/of harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te dealen. Signalering van gebruik
geeft reden tot nader onderzoek. Tevens mag je onder schooltijd niet onder invloed
van deze middelen verkeren. Als een leerling onder schooltijd of tijdens
schoolactiviteiten binnen of buiten het schoolgebouw wordt betrapt op bezit van,
gebruik van, of (betrokkenheid bij) het handelen in drugs kan dit leiden tot
verwijdering van school en wordt er aangifte bij de politie gedaan.
w. Het is niet toegestaan om in en om de school energiedrank in bezit te hebben, te
nuttigen of onder de invloed ervan te zijn. Onderzoek laat zien dat energiedranken
geen plaats op of toegevoegde waarde voor school hebben.
x. Misbruik of beschadiging van eigendom(men) van de school, van medeleerlingen of
personeelsleden van de school leidt tot disciplinaire acties. Afhankelijk van de ernst
van de situatie kan zelfs besloten worden tot schorsing of verwijdering van school.

De leerling (of eventueel de ouders) wordt (worden) aansprakelijk gesteld voor de
schade. Ook wordt aangifte gedaan bij de politie.
y. Aangezien wij de eigendommen van de school, van medeleerlingen en
personeelsleden van de school respecteren wordt diefstal niet geaccepteerd.
Afhankelijk van de ernst van de situatie kan aangifte worden gedaan bij de politie en
wordt besloten tot disciplinaire maatregelen.
z. Omdat wij respect voor eenieder hoog in het vaandel hebben staan wordt
discriminatie van leerlingen en/of medewerkers van de school op o.a. basis van ras,
nationaliteit, sekse, uiterlijk, seksuele geaardheid of religie niet getolereerd.
Leerlingen die zich schuldig maken aan discriminerend gedrag worden geschorst
totdat een gesprek met hen en de ouder(s)/ verzorger(s) heeft plaatsgevonden.
Herhaald discriminatoir gedrag kan leiden tot schorsing, verplaatsing of verwijdering
van school.
aa. Het is niet toegestaan onfatsoenlijke, dreigende, beledigende of racistische teksten
via welke sociale media dan ook te versturen, te posten of te taggen. Iedere
computergebruiker is verantwoordelijk voor berichten die op zijn/haar computer en/of
mobiele telefoon verstuurd en/of ontvangen worden. Meld bij je teamleider of mentor
als je vervelende berichten via de sociale media binnen krijgt.
bb. Verspreid geen opnames van of kwetsende berichten over medeleerlingen en/of
personeelsleden van de school via je mobiele telefoon, e-mail, Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram, snapchat, Facetime, WhatsApp, etc.
cc. Geluid- en filmopnames tijdens de lessen met camera’s of mobiele telefoons zijn
zonder toestemming van de docent niet toegestaan.
dd. Leerlingen die zich schuldig maken aan gewelddadig of onacceptabel gedrag ten
opzichte van medeleerlingen of medewerkers van school, of aan gedrag dat gevaar
oplevert voor de gezondheid en/of voor de gevoelens van veiligheid van
medeleerlingen of medewerkers van de school worden geschorst totdat er een
gesprek met hen en de ouder(s) en/of verzorger(s) heeft plaatsgevonden. Herhaling
van zulk gedrag kan leiden tot verplaatsing van klas, van afdeling, of verwijdering van
school.
ee. Het in bezit hebben van steek-, slag- en vuurwapens is ten strengste verboden en
leidt tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp wordt
aangifte gedaan bij de politie
3. Schoolverzuim
a. Als een leerling niet aanwezig kan zijn, moet de school op dezelfde dag tussen 07.45
uur en 08.15 telefonisch of door het invullen van het absentieformulier op de website
door ouder(s)/verzorger(s) hierover worden geïnformeerd.

b. Wanneer de leerling weer op school komt, is het belangrijk hem/haar ook weer beter
te melden. Hiervoor dient de optie ‘betermelding’ bovenaan het formulier op de
website. Pas dan kan de absentiemelding door ons worden afgehandeld in Magister.
c. Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en wordt gemeld aan de schoolleiding en
aan Bureau Leerplicht. De leerling die zich onder schooltijd wil afmelden, gaat naar
de absentiecoördinator in kamer 224. Als daar niemand niet aanwezig is, meldt de
leerling zich af in kamer 227; in het uiterste geval meldt de leerling zich af bij de
receptie. De leerling gaat niet naar huis zonder zich bij iemand te hebben afgemeld.
d. Een bezoek aan een arts, orthodontist, etc. wordt bij voorkeur zo veel mogelijk buiten
de lestijden afgesproken. Doktersbezoek tijdens de lestijden moet altijd van tevoren,
bij voorkeur 5 schooldagen, aan de absentiemedewerker of door het invullen van het
absentieformulier op de website worden gemeld.
e. Laatkomers zonder geldige reden moeten zich, afhankelijk van het leerjaar, de
volgende morgen om 7.50 uur melden en/of na schooltijd nablijven.
f.

In geval van spijbelen wordt elk gemist lesuur dubbel ingehaald.

g. Leerlingen bij wie 9 maal ongeoorloofd verzuim en/of te-laat-komen is geregistreerd
worden bij Bureau Leerplicht aangemeld.

