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artikel 1 Lestijden 

 
Lestijden 
Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. 

 

Roosterwijzigingen 
De leerling ontvangt jaarlijks twee roosters, voor elk semester één. Van tijdelijke en definitieve 
wijzigingen wordt de leerling altijd op de hoogte gesteld. De leerlingen moeten bij het aangaan van 
verplichtingen buiten de school ervan uitgaan dat door roosterwijzingen de lestijden herhaaldelijk 
kunnen worden gewijzigd (zie boven: lestijden). 

 
Te laat komen 
De leerlingen zijn verplicht bij de aanvang van de lessen in het lokaal aanwezig te zijn. 
De leerling, die met of zonder geldige reden te laat is, wordt zónder bonnetje van de receptie niet 
toegelaten in de les. Dit geldt alleen voor het eerste uur. Bij te laat komen vanaf het 2 t/m 7 uur voert 
de docent het te laat komen in magister in. 
Een leerling die zonder geldige reden te laat is moet zich de volgende morgen vóór 7.45 uur bij de 
receptie melden. Indien de lesaanvang later dan het eerste uur is, zijn er tijden afgesproken wanneer 
een leerling zich moet melden. Zie hiervoor het verzuimprotocol op de website van de school. 
In het geval deze maatregel niet blijkt te helpen, neemt de schoolleider maatregelen en wordt contact 
opgenomen met de ouders/verzorgers. De leerling kan worden geschorst. 

 
Leswisselingen 
Leswisselingen dienen zo snel mogelijk te geschieden. Voor alle lessen geldt dat de leerlingen niet 
voor de bel het lokaal mogen verlaten. 
Voor de LO-lessen gelden specifieke afspraken: 
- Als de leerlingen les hebben op de buitensportvelden of ESC, dan mogen zij de les voorafgaand 

aan de LO-les 10 minuten eerder verlaten. 
- Als de leerlingen van de buitensportvelden komen, dan wordt de LO-les 10 minuten voor het einde 

van de les beëindigd. De leerlingen moeten vervolgens maximaal 10 minuten na de bel in de 
volgende les aanwezig zijn. Inclusief douchen en verkleden hebben de leerling in totaal 20 
minuten om zich naar de volgende les te begeven. 

- Als de leerlingen les hebben in de Drecht of kleine gymzaal, dan mogen zij de les voorafgaand 
aan de LO-les niet eerder verlaten. 

- Als de leerlingen les hebben in de Drecht of kleine gymzaal, dan wordt de LO-les 5 minuten voor 
het einde van de les beëindigd. De leerlingen moeten vervolgens maximaal 5 minuten na de bel in 
de volgende les aanwezig zijn. Inclusief douchen en verkleden hebben de leerling in totaal 10 
minuten om zich naar de volgende les te begeven. 

- Bovenstaande afspraken gelden uiteraard niet als er voorafgaand of aansluitend aan de LO-les 
een pauze is. 

- In de eerste mentorles van het jaar besteedt de mentor aandacht aan deze regeling. 
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artikel 2 Schoolverzuim 
De leerlingen mogen geen les verzuimen zonder toestemming van de schoolleider van zijn/haar 
afdeling. 

 
Ziekte, artsbezoek en bezoek orthodontist etc. 
Voor regels rondom het melden/aanvragen van verzuim zie de schoolgids op de website. 

 
Ziek naar huis 
Wanneer een leerling in de loop van een lesdag ziek wordt, mag deze alleen naar huis als de 
onderwijsassistent op de hoogte is of na toestemming van een schoolleider. 
Na toestemming meldt de leerling zich af bij de receptie. Zodra de leerling thuis is, bevestigt een van 
de ouders/verzorgers telefonisch de thuiskomst van de leerling aan de receptie. 

 
Sancties ongeoorloofd schoolverzuim 
Een leerling die ongeoorloofd schoolverzuim pleegt, wordt daarvoor gestraft. In ernstige gevallen zal 
de leerling worden geschorst. Het schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. 
Herhaaldelijk ongeoorloofd schoolverzuim kan leiden tot definitieve verwijdering van school. 

 
artikel 3 Afwijking van data van schoolvakanties 

 
Vakantierooster 
Ieder jaar publiceert de school voor de aanvang van het schooljaar vastgestelde data van de 
schoolvakanties in de schoolgids en op de website. 

 
Verzoeken om afwijking van het vakantierooster 
Verzoeken om afwijking van de vastgestelde data van de schoolvakanties worden in het algemeen 
niet ingewilligd. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij i.v.m. weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek 
i.v.m. vakantiedrukte enz. 
Zowel de regels van de leerplichtwet als de voorschriften van het Ministerie van Onderwijs maken het 
de schoolleiding onmogelijk om aan deze verzoeken te voldoen. Slechts in zeer bijzondere gevallen - 
ter beoordeling van de schoolleiding - kan van deze regels worden afgeweken. Een verzoek daartoe 
wordt alleen in behandeling genomen als het vroegtijdig bij de schoolleiding is ingediend. 

 
Verzoeken om vrij om andere redenen 
De schoolleiding kan een leerling toestemming verlenen tot het verzuimen van de lessen als daartoe 
een gegronde reden is. De verzoeken dienen door de ouders/verzorgers in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij de schoolleiding te worden ingediend. 

 
artikel 4 Rapporten en bevordering 

 
Rapporten 
De ouders krijgen driemaal per jaar een schriftelijke rapportage omtrent de vorderingen van de 
leerlingen. 

 
artikel 5 Verwijdering, schorsing en definitieve verwijdering 

 
Verwijdering uit de les 
Een leerling die uit de les is verwijderd, meldt zich bij de onderwijsassistenten van zijn/haar afdeling. 
Indien daar niemand aanwezig is, meldt de leerling zich bij een onderwijsassistent op een andere 
afdeling. 

 
Schorsing 
Leerlingen die zich aan onbehoorlijk gedrag hebben schuldig gemaakt, kunnen voor een of meer 
dagen worden geschorst. Zie protocol schorsing en definitieve verwijdering op de website van de 
school. 

 
Definitieve verwijdering 
Indien een leerling ondanks eerdere schorsing(en) in onbehoorlijk gedrag blijft volharden, kan de 
schoolleiding besluiten de procedure te starten die kan leiden tot definitieve verwijdering van de leer- 
ling. Zie protocol schorsing en definitieve verwijdering. 
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artikel 6 Schade 

 
Schade door leerlingen 
Schade, van welke aard ook, door de leerling aangebracht, wordt onmiddellijk op zijn/haar kosten of 
die van de ouders/verzorgers hersteld. Indien er aanleiding toe bestaat, zal de leerling worden 
gestraft. 

 
Aansprakelijkheid 
Het College van Bestuur noch het personeel van de school aanvaardt, onder welke omstandigheid 
dan ook, enige aansprakelijkheid voor de veiligheid of anderszins van rijwielen, bromfietsen, kleding, 
sieraden en mobiele telefoons die op het terrein van de school zijn of worden gestald en/of in het 
gebouw worden bewaard. 

 
artikel 7 Boeken 

 
De boeken worden betaald uit het Boeken- en Leermiddelenfonds. De leerling zorgt ervoor dat de 
boeken goed zijn gekaft en voorzien zijn van de naam van de leerling. 
De boeken moeten in een goede tas worden vervoerd. Beschadiging of vermissing moet direct worden 
doorgegeven aan facilitaire zaken. 
Bij het inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar vindt een boekencontrole plaats. 
Schade aan de boeken moet worden vergoed. 

 
artikel 8 Genotmiddelen 

 
Roken 
De RSG is een rookvrije school. Dit betekent dat het nergens op het schoolterrein is toegestaan om te 
roken. Dit verbod geldt voor zowel leerlingen als personeel. 

 
Alcohol/Drugs 
Op school worden geen alcoholhoudende dranken aan leerlingen geschonken. 
Op school of het schoolterrein mogen leerlingen geen alcoholhoudende dranken en/of drugs in bezit 
hebben, gebruiken en/of verhandelen, noch onder invloed verkeren van deze middelen. Hetzelfde 
geldt tijdens tussenuren, werkweken of andere onder verantwoordelijkheid van de school 
georganiseerde activiteiten. Het reglement genotmiddelen is ter inzage beschikbaar via de website 
van de school. 

 
Ongezonde voedingsstoffen 
Het nuttigen van energiedranken die cafeïne bevatten, is op school niet toegestaan. 

 
Gokken 
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaarten, dobbelen enzovoort), is verboden op 
school of het schoolterrein. 

 
Ook tijdens werkweken of andere onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerde 
activiteiten zijn bovenstaande genotsmiddelen en gokken niet toegestaan en volgen sancties bij 
overtreding. Overtreding van bovengenoemde regels wordt direct gemeld aan de ouders/verzorgers. 

 
artikel 9 Social media/gebruik audio apparatuur 

 
Leerlingen worden geacht respectvol om te gaan met anderen in het gebruik van social media. De 
school heeft voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers richtlijnen opgesteld die zijn 
vastgelegd in het protocol social media. 
Op school en het schoolterrein is het bezit van z.g. laserlampjes niet toegestaan. 

 
 

artikel 10 Gebruik van het gebouw 
 

Leslokalen/domeinen 
Voor en na schooltijd en gedurende de pauzes mogen leerlingen niet zonder toestemming in de 
leslokalen/domeinen verblijven. De leslokalen zijn vóór schooltijd en in de pauzes altijd op slot. 
In principe mag tijdens de lessen niet worden gegeten tenzij de docent daar toestemming voor geeft, 
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bijvoorbeeld in geval van traktatie, gebrek aan pauze door bijv. LO, etc. 
In de domeinen mag niet worden gegeten en gedronken. 

 
Fietsenstalling 
Fietsen mogen alleen in de stalling op het schoolplein worden gestald. De fietsenstalling is alleen 
toegankelijk voor het neerzetten of ophalen van de fiets; dit om vernielingen aan de fietsen te 
voorkomen. Bromfietsen zijn op het plein niet toegestaan en moeten worden gestald in de stalling 
naast de personeelsstalling. Deze is te bereiken via de achteringang aan de slootkant. 
 
Lift 
De lift mag door leerlingen slechts worden gebruikt met aantoonbare schriftelijke toestemming van de 
onderwijsassistent. 

 
Garderobe en kluisjes 
Jassen e.d. mogen niet worden meegenomen naar de lokalen, maar moeten in de kluisjes worden op- 
geborgen of in de garderobe worden gehangen. 
Iedere leerling kan beschikken over een eigen kluisje waarin zaken kunnen worden opgeborgen. 
De huurvoorwaarden staan vermeld in het reglement kluisjes, dat aan het begin van het schooljaar 
aan iedere leerling ter beschikking wordt gesteld. 

 
Toiletten 
Toiletbezoek tijdens de lessen dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 

 
Brandtrappen en nooduitgangen 
Brandtrappen en de nooduitgangen mogen slechts worden gebruikt in geval van nood. 

 
artikel 11 Huiswerk, toetsen en lesmateriaal 

 
Huiswerk 
Als een les om wat voor reden dan ook uitvalt, is het huiswerk altijd voor de eerstvolgende les. Ook als 
in de les die uitvalt een toets gepland staat, verschuift deze toets naar de eerstvolgende les. 

 
Toetsen 
Toetsen worden minstens een week van tevoren opgegeven en uiterlijk tien schooldagen na het 
maken besproken. 

 
Indien een leerling een toets mist, dient hij/zij ervoor te zorgen dat de toets tijdens het eerstvolgende 
inhaaluur wordt ingehaald. Als dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk is, dan maakt de leerling 
met de docent een afspraak om de toets in te halen. De leerling neemt daartoe zo snel mogelijk 
contact op met de docent. 

 
Aan een leerling die fraude pleegt (bijv. spiekt) of ongeoorloofd verzuimd tijdens een toets kan het 
cijfer één worden toegekend. 

 
Lesmateriaal 
Bij aanvang van de les dient de leerling het lesmateriaal voor die les bij zich te hebben. 

 
artikel 12 Klassencorvee 
 
Iedere niet geclusterde klas kan worden ingeschakeld bij de corveedienst. Wekelijks wordt het 
corveerooster via het scherm bij de receptie en Magister gepubliceerd. 

 
artikel 13 Veiligheid 
 
Elke leerling wordt geacht zich te houden aan de regels rondom veiligheid op school. Zie de website 
voor protocollen rondom veiligheid. 

 
artikel 14 Schoolreglement 
 
De leerlingen worden geacht zich aan de schoolregels te houden. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding. 
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