
 

 

 

 

 

Gedragsprotocol 

Probleem 
 

Actie   

Te laat tussen de les of aan 
begin van de dag 

1x melden om 7.45 uur op de 
eerstvolgende dag dat je om 8.45 uur 
start. 

Leerling mag per periode 1x te laat 
komen zonder sanctie. 
Zijn er externe legitieme redenen 
waardoor een leerling te laat komt, 
dan moeten ouders bellen. 

Spullen incompleet Docent noteert dit, zet gemaakte 
afspraken/sanctie in Magister 

  

Vakkleding incompleet of niet in 
orde 

Docent noteert in Magister. Leerling 
heeft geen toegang tot de les (Docent 
bepaalt dit i.v.m. hygiëne).  

Leerling kan worden ingezet voor 
andere activiteiten.  
Bij herhaling brief mee naar huis. 

Bij veelvuldig vergeten van 
spullen 

Mentor neemt contact op met thuis   

Uit de les gestuurd Leerling gaat zich melden bij de 
zorgcoördinator. Docent noteert dit in 
Magister. 

Na afloop volgt altijd een gesprek 
met de docent. Die maakt verdere 
afspraken met de leerling en 
bepaalt eventuele sancties. 

Veelvuldig uit de les gestuurd Mentor neemt contact op met thuis en 
maakt afspraken. 

Bij extreme situaties kan er een 
schorsing volgen en een gesprek 
met de directie. 

Telefoons en andere 
geluidsdragers zijn altijd uit 
buiten de plekken waar gebruik 
is toegestaan  

Apparaat wordt in beslag genomen en 
aan het eind van de dag worden 
opgehaald. Bij een twee keer het 
einde van de week. Ouders kunnen 
ten alle tijden de spullen ophalen. 

Er worden geen foto’s, films en 
geluidsopnames gemaakt in de 
school. 

Petten en andere 
hoofdbedekking zijn af in de 
school 

Hoofdbedekking wordt afgenomen. 
Dezelfde regeling als bij telefoons. 

  

Ongewenst verzuim 

(spijbelen)  
De directie legt een sanctie op. Dit wordt altijd gemeld bij de 

leerplichtambtenaar 

Veelvuldig ziekteverzuim 

(3e keer binnen 2 maanden) 
Je wordt samen met een 
ouder/verzorger opgeroepen door 
GGD.  

Kom je niet op de afspraak (zonder 
overleg), dan zal de GGD dit 
doorverwijzen naar de 
leerplichtambtenaar 

 

  



Veiligheidsprotocol 

 

Onregelmatigheid 
 

Sanctie   

Het gebruik van geweld tegen 
medeleerlingen. 

Schorsing Ouders worden geïnformeerd en ouders 
slachtoffer kunnen aangifte doen als ze dit 
willen. 

Het gebruik van geweld tegen 
medewerkers van de school. 

Schorsing 

Procedure tot verwijdering 
wordt gestart 

Gesprek op school. Tevens aangifte bij de 
politie en de onderwijsinspectie. 

Het bedreigen of afpersen van 
medeleerlingen of docenten 

Schorsing 
  

Gesprek op school. Tevens aangifte bij de 
politie. Bij herhaling kan ingezet worden tot 
verwijdering. 

Het  moedwillig 
ontvreemden(stelen) van 
eigendommen van 
medeleerlingen of de school.* 

Schorsing 
  

Gesprek op school. Tevens aangifte bij de 
politie. 

Het in bezit hebben van wapens 
of verboden voorwerpen. 

Schorsing Gesprek op school. Voorwerp wordt in 
beslag genomen en overgedragen aan de 
politie. 

Gebruik wapens worden 
gebruikt tegen medeleerlingen 
of medewerkers van de school* 

Schorsing 
  

Gesprek op school. Er wordt overgegaan tot 
verwijdering van school. Voorwerp wordt in 
beslag genomen en overgedragen aan de 
politie. Tevens aangifte bij de politie en de 
onderwijsinspectie. 

Het in bezit hebben of 
gebruiken van drugs of alcohol 
of het verkopen hiervan 

Schorsing Ouders komen worden uitgenodigd bij de 
directie en er volgt een gesprek over hoe de 
opleiding vervolgd zou kunnen worden. Bij 
herhaling kan ingezet worden tot 
verwijdering. 

 

Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers zo groot mogelijk te houden, mag er door de directie of door hen 

aangewezen personen: 
  

 Te allen tijde onaangekondigd controle plaatsvinden.  

 Te allen tijde ongevraagd in tassen van leerlingen gekeken worden.  

 Te allen tijde ongevraagd in lockers van leerlingen gekeken worden.  

 


