SCHOOLREGELS RONCALLI MAVO 2018  2019
VOORAF We gaan er van uit, dat iedereen op de hoogte is van deze regels. Je kan dus niet als excuus aanvoeren
dat je niet precies weet wat die regels zijn. Onze school is een gemeenschap van mensen die met elkaar gedurende
vier jaar optrekt. Het is onze bedoeling om deze tijd plezierig met elkaar door te brengen. Daarom houden we ons
aan de afspraken. Wij gaan uit van respect omdat iedereen even waardevol is. We geven elkaar de ruimte door ons
positief te gedragen naar alle leerlingen en medewerkers van de school. Gedragingen en kleding die kunnen worden
uitgelegd als een uiting van onverdraagzaamheid of discriminatie naar afkomst, geslacht en seksuele voorkeur
worden niet geaccepteerd.
ALGEMEEN Je volgt in je eigen belang alle lessen, ook de buitenschoolse activiteiten. We vinden het prettig in een
mooi gebouw te werken en houden het netjes. Op school werken we met een corveerooster. Iedere leerling komt 1 of
2 keer per jaar in aanmerking voor corveedienst. Voor onze eigen spullen zorgen we zelf omdat we daar
verantwoordelijk voor zijn. Om de rust te handhaven rijden we stapvoets met scooters en brommers naar de stalling
op het schoolterrein. Aan het eind van een pauze gaan we na de eerste bel naar het lokaal en wachten we tot de
docent komt. Alleen de klassenvertegenwoordiger roept de dagcoördinator als de docent niet komt. De klas blijft
zolang bij het lokaal. Als het lang duurt voordat de docent verschijnt, wachten we in de aula en verlaat je de school
niet. Zodra de docent er is, gaat iedereen naar binnen en begint de les als de deur dicht is. Gedurende roostertijden
en tot één uur daarna kun je met schoolactiviteiten (16:40 uur) bezig zijn, dus ook met extra verplichtingen door de
school opgelegd, als je gedrag daartoe aanleiding geeft. Het is daarom niet slim om direct na de lestijden afspraken
te maken omdat de school daar geen rekening mee kan houden. De Roncalli mavo is een rookvrije school en er
wordt door niemand gerookt op het terrein van de school.
KLEDING Binnen school draag je geen hoofdbedekking (pet, capuchon e.d.) en verder is je kleding passend bij de
schoolsituatie. Daarmee bedoelen we, bijvoorbeeld, dat je op warme dagen niet in strandkleding naar school komt of
’s winters in de les je jas aanhoudt. De school neemt contact met thuis op als er sprake is van ‘ongepaste kleding’
AULA / HALLEN / INGANG Tijdens tussenuren ben je in de aula; gedurende pauzes echter, zijn alle hallen en
gangen, met uitzondering van de gang bij de directiekantoren, toegankelijk. We ruimen onze rommel op. De
conciërges, onderwijsassistenten en het personeel van de catering regelen namens de directie alles in de aula; de
leerlingen werken met hen samen en volgen hun aanwijzingen op. De hal bij de hoofdingang en de leerlingeningang
is geen hangplek en gebruik je alleen als doorgang. In gangen, hallen en aula wordt geen ongein uitgehaald en loop
je met gepaste snelheid.
PESTEN Je weet dat er verschil is tussen plagen en pesten. Je weet ook dat er een pestprotocol is en dat pesten
niet geaccepteerd wordt. Doe je het toch (zelfs buiten schooltijd) dan heb je iets uit te leggen. Is het pesten erg of blijf
je dat gedrag volhouden dan leidt dat tot zware sancties. In het pestprotocol (roncallimavo.nl) staat duidelijk hoe wij
over pesten denken.
MOBIELE APPARATEN Devices, o.a. mobieltjes, mogen alleen met toestemming van de docent gebruikt worden als
dat voor de les nodig is. Het maken van foto’s, filmpjes e.d., het doorsturen daarvan en het publiceren op internet is
onacceptabel (zie schorsing). Tijdens toetsen is het gebruik van mobiele apparaten niet toegestaan, dus ook de
rekenfunctie niet! Als je je mobiel gebruikt zonder toestemming wordt deze ingenomen en krijg je hem aan het eind
van de dag terug. (16.30)
iPad Met betrekking tot het gebruik van de iPad in de klas worden de afspraken, zoals die in het iPadprotocol staan,
door de mentor met de leerlingen besproken. Zie ook ‘mobiele apparaten’.
KLUISJE Als je een kluisje hebt, is het goed te weten dat je daarin alleen je eigen spullen mag opbergen. De school
kan de inhoud van je kluisje controleren. Als de les eenmaal begonnen is, mag je niet even snel nog wat uit je kluisje
halen. Als je je sleutel bent vergeten, maakt de conciërge je kluis niet open.
WAAR BEN JE WEL EN WAAR BEN JE NIET Onder de lestijd ben je in principe in het lokaal. Als je tijdens een les
toch op de hal mag werken, kan dat als dat geen overlast geeft. Buiten lestijd ben je alleen in een lokaal als daar ook
nog een docent aanwezig is. In de omgeving van de school wonen veel mensen die we ook hun rust en woongenot
gunnen. We gedragen ons daarom in de wijk netjes en bezorgen geen overlast, ook komen we niet in de Dosiobuurt

(de huizen, flats en speeltuintjes tegenover de school). De eerste en tweede klas leerlingen gaan tijdens de pauzes
en tussenuren niet van het terrein af.

SWT (Studie werktijd)
Per week volg je 5 x SWT (of zoveel keer als door school wordt aangegeven). Als je ziek bent, haal je de gemiste swt
in. Ben je langer ziek dan maak jij met je mentor afspraken over het inhalen. Als een docent een afspraak maakt voor
vst (vakstudiewerktijd), ben je verplicht aanwezig te zijn. Een tekort aan swt-uren is spijbelen en wordt gemeld bij
Leerplicht.
TELEFOONNUMMER / EMAILADRES Het is belangrijk voor school dat wij telefonisch of via de mail contact op
kunnen nemen met jou of je ouders/verzorgers. Als het telefoonnummer verandert, moet je dat doorgeven aan de
administratie en aan je mentor. Vergeet je dat te doen, dan kan dat vervelende consequenties hebben.
ERNSTIG IN DE FOUT De directie treedt streng op tegen vernieling, aanhoudend pesten, spijbelen, diefstal en
lichamelijk of verbaal geweld (grof schelden), het gebruik of in bezit hebben van alcoholische drank, drugs, wapens,
vuurwerk en het oneigenlijk gebruik van mobiele apparaten. Dit leidt tot schorsing van 1, 2 of 3 dagen of zelfs een
(tijdelijke) verwijdering van school. In een uiterst geval kan je ook worden overgeplaatst naar een andere school. Bij
ernstige gevallen (b.v. lichamelijk geweld, diefstal) neemt de directie contact op met de politie. Hierbij adviseert de
school ouders van het slachtoffer in dit soort situaties aangifte te doen bij de politie.
MEDEDELINGEN Alle roosterwijzigingen vind je op de website. Mededelingen worden gepubliceerd op
roncallimavo.nl en alles met betrekking tot huiswerk en toetsen vind je in magister. We gaan er vanuit dat iedere
leerling op de hoogte is van de roosterwijzigingen en huiswerk. Dat je het niet weet, of niet goed leest, is geen
excuus.
IN DE KLAS We willen de lessen zo goed mogelijk laten verlopen. In de klas eten of drinken we niet (mits op
medische gronden) ook geen kauwgom of ander snoepgoed. We verstoren de les niet door het oneigenlijk gebruik
van mobiele apparaten. Tijdens de les heb je alles bij je wat je voor dat vak nodig hebt. Heb je regelmatig je spullen
niet bij je of je maakwerk niet in orde (zodat je de les niet kan volgen) dan is dat een vorm van spijbelen. Dit wordt
geregistreerd in magister en er volgt een gesprek.
INHALEN SO’S EN REPETITIES Als je een so of repetitie gemist hebt of een werkstuk niet inlevert, ben je verplicht
om dat binnen tien lesdagen in orde te maken. De precieze afspraken hierover staan op roncallimavo.nl.
ALS JE DE LES WORDT UITGESTUURD Het is niet in jouw belang om uit de les gestuurd te worden. Als het toch
gebeurt dan zit je niet lekker in je vel. De docent zet je met een uitstuurformulier op de gang aan het werk. Na afloop
van de les ga je terug naar je docent die met je afspreekt wat er verder gebeurt. In ieder geval neemt de docent
contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Ben je in één periode twee maal officieel uit de les gestuurd, dan neemt je
mentor contact op met thuis; word je er één periode voor de derde maal uitgestuurd, dan volgt een schorsing.
TE LAAT Als je te laat komt, meld je je altijd bij de administratie. Daar krijg je een telaatbriefje zodat je de les in kan.
Je gaat na het halen van het briefje zo snel mogelijk naar de les. Als je negen keer of meer te laat bent gekomen dan
moet de school dat melden bij Leerplicht.
SPIJBELEN Spijbelen doe je als je zonder geldige reden niet in een les bent, te weinig swt volgt of niet deelneemt
aan een schoolactiviteit. Als je niet bent afgemeld neemt de administratie contact op met thuis. De administratie geeft
door aan je mentor en je leerjaarcoördinator dat je gespijbeld hebt. De mentor bespreekt het met jou en met je
ouders en maakt eventueel afspraken om de tijd in te halen. Een toets die je mist omdat je gespijbeld hebt, mag je
niet inhalen, dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van je klasgenoten en je krijgt voor dat werk een 1,2. Als je regelmatig
te laat komt, spijbelt of te weinig kwt volgt, moet de school dit doorgeven aan Leerplicht.
LET OP JE SPULLEN Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen: boeken, fiets, kleding, mobiel, iPad e.d.
Laat geen kostbaarheden onbeheerd liggen en berg ze altijd goed op. De school is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal, vernieling. Neem geen kostbaarheden mee naar de sporthal / gymzaal. Berg e.a. op in je kluis voor je naar
de gym gaat. De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor jouw spullen. Je bent niet alleen

verantwoordelijk voor je eigen spullen, maar ook voor die van andere leerlingen en voor de eigendommen van
school. Dit betekent dat als je iets vernielt (per ongeluk of expres) jij er voor zorgt dat de schade hersteld wordt of
vergoed wordt.
TOT SLOT We gaan er van uit, dat iedereen op de hoogte is van deze regels. Je kan dus niet als excuus aanvoeren
dat je niet (precies) weet wat die regels zijn.

