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Inleiding

Be safe, be smart, be kind. Met die woorden kunnen we de schoolafspraken eigenlijk wel
samenvatten. Op Wolfert Tweetalig willen we de regels niet tot op de laatste letter, punt en
komma vastleggen want we vertrouwen op ieders redelijkheid. Samen komen wij er wel uit!
In school zie je de volgende vijf Wolfert principles overal terug. We noemen ze:

The big five

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 your academic potential
Keep agreements and appointments
Act responsibly
Keep our school clean and tidy

Schoolregels

a. Als je aankomt op school, zet je je fiets op slot in de fietsenkelder. Kom je op de
brommer / scooter dan zet je die op de scooterparkeerplek voor het schoolgebouw.
b. Leerlingen uit klas 3 en hoger openen de voordeur met hun schoolpas. Aanbellen is
dus niet nodig.
c. Iedere leerling heeft een kluisje om zijn spullen (boeken, jas, helm, etc) tijdens de
lesdag veilig in op te bergen. Dit kluisje open je met je schoolpas. Grotere items
kunnen in de garderoberuimte op de begane grond worden gestald. De sleutel van
deze ruimte kan je ophalen bij de receptie.
d. Als je je pasje vergeten bent kan je bij de receptie vriendelijk vragen of ze jouw
kluisje éénmalig openen.
e. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. De school aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of vermissing.
f. Zorg dat je je boeken, schriften en je opgeladen MacBook bij je hebt in de les want
als de les eenmaal begonnen is, kan je die niet meer uit je kluisje gaan halen.
g. Op de trap houd je rechts, zo kan iedereen zo makkelijk mogelijk naar boven of
beneden. Veroorzaak geen opstopping en duw niet.
h. Als je om een aantoonbare reden geen gebruik kan maken van de trappen kun je bij
de receptie jouw pasje laten activeren voor de lift. Als je je schooltas niet kan dragen
mag je één andere leerling meenemen om je te helpen.
i. In tussenuren of pauzes kan je een frisse neus halen op het schoolplein. Leerlingen
uit klas 3 en hoger mogen ook van het plein af maar veroorzaken daarbij geen last
voor omwonenden.
j. Eten en drinken doe je alleen in de aula. Je neemt geen energiedrank en (warme)
afhaalmaaltijden mee naar school en laat ze er ook niet bezorgen. Het drinken van
water mag wel overal.
k. Je hebt altijd je schoolpas bij je en kan deze op verzoek van een medewerker van
school tonen.
l. Trek kleding aan waar je je lekker in voelt, maar houdt het netjes en respectvol. Bij
gymnastiek en practica gelden specifieke kledingvoorschriften i.v.m. de veiligheid.
m. Voor de veiligheid van ons allemaal willen we graag zien met wie we te maken
hebben, doe je je pet, muts, hoodie, etc. in de school af.
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n. We hebben verschillende pauzes voor onderbouw en bovenbouw, wat betekent dat
er altijd wel lessen bezig zijn als jij pauze hebt. Pauzes of tussenuren breng je door
in de aula, op het plein of, als je wil leren of huiswerk maken, in de mediatheek of de
stiltewerkplekken.
o. Hoe meer afval er in de prullenbakken wordt gegooid, hoe minder er hoeft te worden
opgeruimd bij de corveebeurt die iedereen eens in de zoveel tijd heeft.
p. Tijdens pauzes en tussenuren mag je in de aula en op het schoolplein je mobiele
telefoon, tablet, laptop, oortjes, koptelefoon, etc. gebruiken. Tijdens de les gebruik je
je apparatuur alleen als de docent daar toestemming voor geeft.
q. Wolfert Tweetalig is een rookvrije school. Dat betekent dat roken in het
schoolgebouw en op het schoolplein verboden is.
r. Je hebt geen alcohol of drugs of andere verboden middelen bij je, je gebruikt het niet
en bent niet onder invloed op school of bij schoolactiviteiten.
s. Diefstal en andere misdrijven worden niet geaccepteerd en leidt tot aangifte bij de
politie.
t. Je discrimineert niet. Ras, nationaliteit, sekse, geaardheid of religie, iedereen is hier
welkom en moet zich veilig voelen. Ook pesten, geweld, of anderszins onacceptabel
gedrag wordt niet getolereerd. Als je het toch doet, dan gaan we met je in gesprek en
nemen indien nodig passende maatregelen.
u. Op social media plaats je niks ongepasts over school, leerlingen of personeelsleden
en zonder toestemming ook geen foto's, film- of geluidsopnames van leerlingen of
personeel. Let op dat niemand zoiets op jouw computer of telefoon doet want jij bent
verantwoordelijk voor jouw device. Meld bij je mentor als je vervelende berichten op
social media binnen krijgt, we gaan je helpen.
v. Als je je onder schooltijd ziek wordt, meld je dan bij de receptioniste. Zij overlegt met
je ouders of je naar huis kan gaan.
w. Als je door ziekte of andere afwezigheid school mist, ben je zelf verantwoordelijk
voor het bijhouden van de lesstof en het huiswerk.
x. Laatkomers zonder geldige reden moeten zich de volgende morgen bij de receptie
vroeg melden. Wanneer je meer dan 10 minuten te laat bent wordt de laatmeling (TL)
veranderd in een melding spijbelen (SP). In geval van spijbelen wordt elk gemist
lesuur dubbel ingehaald.
y. Als je uit de klas gestuurd wordt, meld je je bij de teamassistenten in kamer 227.
Daar vul je een uitstuurformulier in dat je aan het einde van de les bij de docent
inlevert. De docent of teamleider beslist of er maatregelen genomen moeten worden.
z. De school is op weekdagen in principe van 8.00-17.00 uur geopend. Leerlingen zijn
van deze tijden beschikbaar voor school(zaken) en nemen geen andere vaste
verplichtingen op zich tijdens die uren. Omdat je voor Wolfert Tweetalig hebt
gekozen kan het zijn dat er ook (internationale) activiteiten buiten lestijden of
schooldagen zijn. Houd daar rekening mee.
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