
 

 

  

2022-2023 



Afsprakenboekje 2022-2023 Pagina 1 

 

Afspraken 

 

In dit boekje vind je een aantal afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt 

om de gang van zaken in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlo-

pen. Wij willen graag dat er een sfeer heerst van veiligheid en respect. Het is 

belangrijk dat iedereen in de school op een plezierige manier met elkaar om-

gaat en zich op zijn/haar gemak voelt. Afspraken helpen hierbij.  

 

Het zijn vaak hele vanzelfsprekende dingen, zoals het op tijd op school zijn, 

huiswerk maken, geen rommel achterlaten. Het zijn juist deze dingen die  

bijdragen aan een prettige sfeer in onze school. 

 

Ik hoop daarom ook dat we er met elkaar weer een fijn schooljaar van gaan 

maken. 

 

A.G. Stoffels 

Locatiedirecteur 
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Aanwezigheid 
De school is van maandag tot en met vrijdag geopend. Alle leerlingen zijn 

beschikbaar voor het volgen van lessen of andere activiteiten op deze dagen 

tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Houd daar rekening mee bij het maken van 

andere afspraken (bv bij: baantjes, sporttraining, dokters- en 

tandartsbezoek).  

 

Lestijden 

De lessen vinden plaats op de volgende tijden: 

Lesuur   Tijden 

1 flexuur/lesuur 08.20 - 09.00 

2 
Lesblok 1 

09.00 - 09.40 

3 09.40 - 10.20 

  pauze 10.20 - 10.40 

4 
Lesblok 2 

10.40 - 11.20 

5 11.20 - 12.00 

  pauze 12.00 - 12.30 

6 
Lesblok 3 

12.30 - 13.10 

7 13.10 - 13.50 

8 flexuur/lesuur 13.55 - 14.35 

9 Flexuur/lesuur 14.35 - 15.15 

10 flexuur 15.15 - 15.55 

Op donderdag is er les tot en met het 7e uur en op 

vrijdag is er les tot en met het 9e uur. 
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Regels inschrijven flexuren 
Naast je vaste lesuren moet je je inschrijven via Zermelo voor minimaal vier 

flexuren per week en één coachuur per twee weken.    

 

Te laat 
Wanneer je te laat bent, meld je je bij de leerlingencoördinator en ook  

wanneer je als straf corvee hebt. 

Je volgt alle lessen die op je rooster staan. Wanneer je te laat bent aan het 

begin van je schooldag, haal je een briefje bij de administratie. De volgende 

schooldag meld je je om 08.00 uur op school. 

Wanneer je tussen de lessen te laat bent, dan noteert de docent dit in  

Magister. Ben je zonder geldige reden te laat, dan moet je vóór of na school-

tijd corvee doen. Bij drie maal te laat komen, volgt er een gesprek met je 

coach. Onze school is wettelijk verplicht bij 12 maal te laat komen de leer-

plichtambtenaar in te lichten. Deze kan maatregelen opleggen. 

(3-6-9-12 regeling) 

 

Ziek  

Als je ziek bent en niet naar school kunt komen, moeten je ouder(s)/verzor-

ger(s) dat de eerste dag telefonisch melden vóór 9.00 uur (0174 248205) of 

via Magister (ouderaccount) in verband met de verplichte verzuimregistratie. 

Briefjes i.v.m. bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, etc. lever je in één 

van de pauzes in bij de administratie. Zo’n bericht mag ook per e-mail 

(ami@isw.info) gestuurd worden.  
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Ziek naar huis 
Wanneer je op school ziek wordt, ga je niet zonder toestemming naar huis. 

Je moet je altijd afmelden bij de administratie of bij één van de  

leerlingencoördinatoren.  

 

Vakantie in schooltijd en ander verzuim 

Toestemming voor vakantie onder schooltijd is aan zeer strenge regels ge-

bonden. Een verzoek voor buitengewoon verlof moet schriftelijk, op de  

daarvoor bestemde formulieren, minimaal 8 weken vooraf bij de  

locatiedirecteur worden ingediend. Om vrij te vragen voor speciale gebeurte-

nissen moeten je ouder(s)/verzorger(s) altijd contact opnemen met de 

locatiedirecteur.  

Gymlessen 

 

Als je aan de gymlessen niet actief mee kunt doen, dan wordt dat met een 

door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje aan de gymdocent gemeld. 

De gymdocent bepaalt aan welke opdracht je gaat werken in plaats van 

meedoen met de les. 

Je bent dus altijd aanwezig bij de gymles, tenzij anders is afgesproken. 

 

Tijdens de gymlessen draag je de voorgeschreven ISW-kleding. 

(zie website) 
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Gedrag 

Het is vanzelfsprekend dat je je op school volgens de afspraken gedraagt. 

Niet vechten, schoppen of slaan. Blijf van elkaar af. Ook vloeken en grof 

taalgebruik is binnen onze school niet toegestaan. Het is bij ons gebruikelijk 

dat de leerlingen elkaar en alle personeelsleden op een respectvolle manier 

benaderen. De docenten noemen de leerlingen bij hun voornaam en gebrui-

ken op hun beurt ook geen termen die niet respectvol zijn. 

 

 

Andermans eigendommen 
Respecteer de spullen van de andere leerlingen en van school. Blijf er van 

af. Zit niet zonder toestemming aan ramen, gordijnen, zonwering, machines 

enz.  

 

De school beschikt over lockers. Voor het huren van een locker gelden 

aparte afspraken. Deze afspraken staan achter in dit boekje, evenals de re-

gels die gelden voor het gebruik van de computers.  

In het schoolgebouw bewaken wij de garderobes door middel van videoca-

mera’s. Laat nooit geld of andere waardevolle spullen in je jaszak zitten. 

Ook is er videobewaking in de fietsenstalling en rondom het schoolgebouw. 

De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van 

eigendommen.  
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Inloggen op je schoolaccount 
Je logt in op je schoolaccount wanneer je op school aan het werk bent. Wer-

ken op een privé-account is dus niet toegestaan.  
 

Wat neem je mee? 
Je neemt elke dag je schoolspullen mee zoals boeken, opgeladen Chrome-

book, schriften en materialen die voor de lessen nodig zijn. Niets is vervelen-

der voor jou en een docent dan een leerling die geen spullen bij zich heeft. 

Docenten noteren het niet op orde hebben van spullen in Magister. De 

coach houdt dit in de gaten en de coach/vakdocent kan hier een consequen-

tie aanhangen. 

Bij een niet opgeladen Chromebook heb je je spullen dus niet op orde. 

(Je Chromebook kan niet in de klas worden opgeladen!) 

 

 

Wat neem je niet mee? 
Het is streng verboden om in en rond de school alcohol en/of  

verdovende/stimulerende middelen te gebruiken, te verhandelen of in bezit 

te hebben. Ook het bij je hebben van messen of andere wapens zoals bv. 

een laserpen, is absoluut verboden. Ditzelfde geldt voor het bij je hebben, 

afsteken of verhandelen van enige vorm van vuurwerk. Bij overtreding van 

deze regels of ander crimineel gedrag zal de school direct de politie  

inschakelen. 
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Mobiele telefoon en soortgelijke apparaten 

Hieronder verstaan we alle soorten elektronische apparaten waarmee gete-

lefoneerd, gefotografeerd, muziek weergegeven of een bericht verstuurd kan 

worden (vanaf hier telefoon genoemd). 

In alle onderwijsruimtes (lokalen, mediatheek e.d.) is de telefoon niet hoor-

baar en zichtbaar, tenzij de docent het gebruik toestaat voor onderwijskun-

dig gebruik. In de overige ruimtes is normaal gebruik toegestaan. Als een 

medewerker last heeft van of maar het geringste vermoeden heeft van on-

juist gebruik (ongeacht waar in de school) wijst hij/zij de leerling terecht en 

kan de telefoon innemen. 

Wanneer de telefoon wordt ingenomen, wordt deze bij een 

leerlingencoördinator ingeleverd. Aan het einde van de dag (16.00 uur) 

wordt de telefoon weer aan de leerling meegegeven. In overleg wordt de 

strafmaat bepaald.  

 

 

De school neemt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of diefstal 

van meegenomen telefoons of andere apparaten. Als je een dringend tele-

foongesprek moet voeren, dan kan dat via de administratie. Zo ben je ook 

bereikbaar in noodgevallen. Vraag anderen om onder schooltijd geen berich-

ten naar je mobiele telefoon te sturen. 
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Sociale media en internet 
Met betrekking tot het gebruik van internet, sociale media houden alle leer-

lingen en medewerkers zich aan de volgende regels: 

1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij plaatst op 
sociale media, en wordt bij misbruik daarop aangesproken. 
Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (reposten) zijn 
handelingen waarop je aangesproken wordt. 

2. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet 
en sociale media wordt er daarom geen informatie, foto’s, 
video’s, e.d. over anderen verspreid, als zij daar geen 
toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve 
gevolgen van kunnen ondervinden. Ook het verzenden of 
publiceren van materiaal van leerlingen op een digitale 
omgeving buiten school zonder hun toestemming valt 
daaronder. 

3. Internet en sociale media worden alleen gebruikt, waarvoor 
ze bedoeld zijn. Het is daarom niet toegestaan om op of via 
school: 

a. sites te bezoeken, informatie te downloaden en/of  te 
verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, 
beledigend of aanstootgevend zijn; 

b. te hacken om daardoor ongeoorloofd toegang te krijgen tot  
niet-openbare sites of programma’s; 

c. verzonnen berichten te versturen of een fictieve naam te 
gebruiken als afzender;  

d. iemand lastig te vallen of te achtervolgen.  
      Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden       
      nageleefd, heeft dit altijd consequenties. Bij een overtreding     
      van het misbruiken van digitale middelen wordt altijd contact   
      opgenomen met thuis en zal er een passende maatregel    
      worden getroffen.  
Indien er sprake is van een strafbaar feit neemt de directie altijd 
contact op met de politie.  
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Als je als leerling (of een medeleerling) last hebt van (digitaal) 
pestgedrag, wacht dan niet te lang en meld dit bij je coach. Op deze 
manier kunnen ook direct acties worden ondernomen en blijven de 
gevolgen zoveel mogelijk beperkt.  
 
Maak veilig gebruik van internet en deel ook nooit je wachtwoord(en) 
met anderen. 
 

Rookvrije school 
In de school en op het schoolterrein wordt niet gerookt. Ook is het elektrisch 

roken niet toegestaan. 

 

Kauwgom/eten tijdens de lessen 
In het gebouw wordt geen kauwgom gegeten. Bij binnenkomst gooi je kauw-

gom in een prullenbak. 

 

Tijdens de lessen wordt er niet gegeten/gesnoept. 

Alleen een flesje water is toegestaan. Vullen voor de les en niet tijdens de 

les. 

 

Kleding 
Kleding van leerlingen voldoet aan de geldende fatsoensnormen en is niet 

aanstootgevend, uitdagend, storend of kwetsend voor docenten en mede-

leerlingen. Tijdens de gymles is speciale kleding voorgeschreven. Petjes 

worden in het schoolgebouw niet gedragen. 
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Pauzes 
Tijdens de pauzes kun je in de aula, op het plein of in de grote hal een plekje 

zoeken om te eten of even gezellig te kletsen. Omdat we de school netjes 

willen houden, hebben we een paar gedeeltes van de school waar je tijdens 

de pauzes mag verblijven: tot aan de klapdeuren bij lokaal 9 en tot aan de 

klapdeuren bij de garderobe van klas 1 en 2.  

De garderobes gebruik je alleen om je jas te pakken of weg te hangen. Het 

zijn geen hangplekken, dus ook hier ben je in de pauzes niet onnodig aan-

wezig. Laten we met elkaar zorgen voor een plezierige en veilige schoolom-

geving, waarin iedereen het naar de zin heeft. Loop dus in pauzes, maar ook 

tijdens leswisselingen rustig door de school en laat geen rommel slingeren. 

Met elkaar houden we het gezellig.  

 

De leerlingen van klas 3 en 4 mogen van het schoolplein. Zij gedragen zich 

dan volgens de gebruikelijke fatsoensregels. Bij klachten volgt een periode 

van verplicht op het schoolterrein blijven. 

 

Snacks, gekocht bij snackbar/pizzeria/markt mogen niet mee de school in 

genomen worden.  

 

Corvee in en rond de school 

 

Met elkaar houden wij het schoolgebouw, de fietsenstalling en het school-

plein schoon. In de gang en aula hangt een lijst waarop je kunt zien wanneer 

corvee hebt. Als je rommel maakt, krijg je extra corvee. 
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Na schooltijd 

Na schooltijd blijf je niet zonder reden op school. Blijf ook niet voor het 

schoolgebouw hangen. Dat zorgt voor overlast bij de buren en/of bij klassen 

die nog les hebben. 

 

Fietsen/brommers en andere persoonlijke eigendommen 

Op het schoolplein en het pad naar de fietsenstallingen hebben scooters 

hun motor uit. Deze regel is er met name voor de verkeersveiligheid en te-

gen geluidsoverlast. 

 

Zet je fiets of brommer altijd op slot. Let ook op elkaars fietsen. Als je ziet 

dat iemand de fiets van een ander beschadigt, meld dat dan bij de conci-

erge. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan fietsen, brom-

fietsen, scooters en andere persoonlijke eigendommen. 

 

Verzekering 
Aan het begin van het schooljaar kunnen je ouders een verzekering afslui-

ten. Hiervoor kun je een speciaal aanvraagformulier downloaden: www.leer-

lingenverzekeringen.nl. 
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Roosterwijzigingen 

In geval van ziekte van docenten, vergaderingen e.d. wordt er een nood-

rooster gemaakt. Er wordt geprobeerd een zo sluitend mogelijk rooster te 

maken. Als dat niet lukt zijn er twee mogelijkheden:  
-Je krijgt een docent die een les waarneemt.  
-Je klas heeft een tussenuur. In Magister staat dan aula of een klaslokaal.  
 Je gaat in ieder geval het gebouw niet uit. 

 

Huiswerk 

Het is gebruikelijk dat een docent huiswerk opgeeft voor de volgende les. 

Valt er een les uit, dan verschuift het huiswerk automatisch naar de daarop 

volgende les. In Magister wordt het huiswerk door de docent genoteerd. 

 

Repetities/Overhoringen 
Het is regel dat een repetitie een week van tevoren wordt opgegeven, tenzij 

de klas samen met de docent iets anders overeenkomt. Schriftelijke overho-

ringen van het opgegeven huiswerk kunnen altijd worden gegeven, al of niet 

aangekondigd. Per schooldag kunnen er aan een klas maximaal 2 leerrepe-

tities worden gegeven.  

 

Docenten kijken een repetitie binnen 10 werkdagen en een schriftelijke over-

horing binnen 5 werkdagen na. De docent zorgt tevens dat de cijfers binnen 

10 werkdagen ingevoerd zijn. Je hebt altijd het recht het nagekeken werk te 

bekijken. 

 

Inhalen 
Als je een repetitie of overhoring hebt gemist, overleg je met je docent en/of 

mentor/coach hoe en wanneer je deze kunt inhalen. Voor de eindexamens 

gelden aparte regels. Deze regels staan in de PTA-boekjes van klas 3-4. 
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Extra uitleg 
Als je, ondanks opletten in de les, de stof niet begrijpt, kun je aan de docent 

vragen om extra uitleg of intekenen op een vakflexuur.  

 

Verwijdering uit de les 

Als je uit de les verwijderd wordt, haal je een uitstuurformulier bij de  

leerlingencoördinator. Dit formulier vul je volledig in. Je wordt aan het werk 

gezet door de leerlingencoördinator en je levert je telefoon in. Deze krijg je 

aan het einde van de dag terug. Aan het eind van het lesuur ga je terug naar 

de docent voor een gesprek en om te horen welke maatregel er genomen 

wordt. De docent neemt telefonisch contact op met je ouder(s)/verzorger(s). 

Bij de derde verwijdering zal de coach contact opnemen met je ouder(s)/ver-

zorger(s). Er wordt dan besproken hoe we je gedrag kunnen verbeteren. 

Een vierkant rooster kan één van de maatregelen zijn. 

 

 

Hulp 

Als je problemen hebt die je niet of moeilijk zelf kunt oplossen, kun je altijd 

bij iemand op school terecht. Dit zal in eerste instantie je coach zijn, maar je 

kunt ook bij een andere docent om hulp vragen. 

Het is op school ook mogelijk om hulp in te roepen bij medewerkers van 

schoolmaatschappelijk werk of medewerkers van het sociaal kernteam. In 

dat geval kan de mentor/coach of jijzelf vragen of de zorgcoördinator een af-

spraak voor je maakt. 
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Leerlingenraad 

Ieder schooljaar wordt gekeken of zich leerlingen aanmelden voor een leer-

lingenraad. Zo’n raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar onder leiding 

van een docent. De leerlingenraad bespreekt zaken die te maken hebben 

met het leefklimaat op school. Zij kunnen voorstellen doen die bijdragen tot 

een betere sfeer in de school.  

 

Pesten 

Het is onacceptabel als er op school of in de klas leerlingen worden gepest. 

Dat geldt ook voor digitaal pesten via internet/mobiele telefoon. Als je merkt 

dat iemand wordt gepest, loop dan niet met de massa mee en kom voor de 

betreffende leerling op. Laat het ook aan je coach weten. Wij vinden dat de 

school een veilige plaats moet zijn voor alle leerlingen. Pesters worden bij 

ons aangepakt. In de klas zal op diverse momenten met de coach aandacht 

worden besteed aan het Pestprotocol ISW. 

 

Medicijnen 

Op onze school worden geen medicijnen (ook geen paracetamol) verstrekt. 

Als je dagelijks medicijnen gebruikt die door een arts zijn voorgeschreven 

(bijv. ADHD-medicatie) en je hebt hierbij hulp nodig, vraag dan het formulier 

“verstrekken van medicatie op verzoek” aan bij de administratie of de team-

leider. 
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Mediatheek 

De mediatheek is geopend op maandag t/m donderdag van 08.00 uur t/m 

16.00 uur. Tijdens de kleine pauzes is de mediatheek geopend. In de media-

theek kan beperkt geprint worden.  

 Het meenemen van jassen, petten en tassen is niet toegestaan. Tas-

sen kunnen bij de ingang in het rek neergelegd worden. 

 Het meenemen/gebruiken van eten/drinken en/of kauwgum is niet 

toegestaan. 

 Het gebruik van geluidsdragers is niet toegestaan. 

 Schreeuwen, kletsen met elkaar, heen en weer lopen is niet toege-

staan. 

 

 

Uitleen van boeken uit de mediatheek  

De leerling leent een boek door het tonen van de schoolpas. 

De uitleentijd is vier weken, met een mogelijkheid tot verlenging. 

Bij niet inleveren van het boek na de leentermijn volgt een herinnering om 

binnen een week het boek alsnog in te leveren. Na deze week is de boete 

50 cent per week. Als de leerling na de eerste week te laat niet reageert, 

wordt het schoolaccount geblokkeerd (met een internetstop). Als de leerling 

na een tweede herinnering nog niet reageert, wordt een brief aan de ou-

der(s)/verzorger(s) gestuurd met daarin een vergoedingsvoorstel (meestal 

kosten boek + de opgelopen boete). 
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Gebruik device 

Iedere leerling is verantwoordelijk voor de device waar hij/zij op werkt. Het 

moedwillig toebrengen van schade wordt bestraft met een schorsing en de 

kosten worden verhaald op de ouder(s)/verzorger(s).  

 Het device mag alleen worden gebruikt voor onderwerpen die met 

school of studie te maken hebben. 

 Er mag maar één persoon achter een device zitten, tenzij in opdracht 

van de docent in groepjes gewerkt moet worden. 

 Het online beluisteren van muziek is alleen toegestaan met toestem-

ming van de docent.  

 Sites met geweld, seks en discriminerende inhoud zijn NOOIT toege-

staan! 

 

De mediatheek is in principe bestemd voor alle leerlingen. 
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Lockers 

Reglement voor het gebruik van lockers: 

1. De lockers zijn eigendom van de school. 

2. De lockers mogen alleen gebruikt worden om eigen gymkleding, boeken, 

schriften en/of andere persoonlijke eigendommen in te bewaren. 

3. Leerlingen mogen geen alcoholische dranken, verslavende middelen, 

messen/andere wapens of aan bederf onderhevige goederen opbergen in 

hun locker. 

4. Alleen pasjes door de school verstrekt, kunnen worden gebruikt. 

5. Bij verlies van het pasje dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij de 

heer Dekker van de mediatheek. Er zal vervolgens een factuur gestuurd 

worden naar de ouder(s)/verzorger(s) ten bedrage van € 5,--. Na betaling 

van de factuur kan een nieuw pasje opgehaald worden.  

6. Als de locker door eigen toedoen beschadigd raakt, is de leerling verant-

woordelijk voor de kosten van het herstel van de schade. Dit ter beoordeling 

van de directeur. 

7. De lockers moeten eind van het schooljaar, dus vóór de zomervakantie 

leeg zijn. 

8. De directie heeft het recht lockers op ieder gewenst moment te openen en 

te controleren, al of niet in het bijzijn van de betrokken leerling. 

9. Het gebruik van een locker mag niet leiden tot te laat komen in de lessen.  

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur. 

 

Enkele praktische zaken: 

Afmetingen: 35x35x50 cm,  

huurprijs schooljaar 2022/2023: € 15,- 


