Aan alle leerlingen/ouders van OSG De Hogeberg
Betreft : Ondertekening voor gezien Algemene Schoolafspraken
Datum : september 2018
Beste leerling,
Met ingang van 1 september 2018 gelden er nieuwe gedragsafspraken op OSG De Hogeberg. Deze
gedragsregels gelden voor iedereen, dus zowel voor jou als voor de medewerkers.
We zijn tenslotte een school waar je komt om te leren en te werken, maar het is een ook een plek
waar je je veilig en thuis voelt.
Doel van het invoeren van deze afspraken is het terugdringen van het aantal meldingen (te laat
komen, spijbelen, time out en verwijderen) in de school en er een fijne school van te maken, waarin
we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Specifieke afspraken concreet uitgewerkt:
1. Magister bepaalt je werkplek. In het begin gestuurd, later met eigen keuze. Verandering van
werkplek kan gemotiveerd besproken worden met de aanwezige docent.
2. Docent vult tijdens de les of z.s.m. afwezigheid/te laat/spullen vergeten/eruit gestuurd in
Magister zodat je coach aan het einde van de dag een actueel overzicht heeft van o.a. de
absentie. Iedere groepscoaching start hiermee.
-

-

-

Ben je afwezig zonder bericht, dan belt de teamcoördinator of een andere
vertegenwoordiger van de school naar huis /naar je ouders. In Magister wordt een OO
genoteerd en blijf je dezelfde dag van 14.35 uur tot 15.35 uur op school. Je meldt je dan
bij de klassenassistent op het thuisplein en gaat daar zitten werken. De OO wordt
omgezet in OA.
Ben je 5 minuten of meer, zonder geldige reden, te laat, dan mag je de les niet meer in.
Je meldt je bij teamcoördinator/teamassistent met de reden waarom je daar moet zitten
en gaat op je thuisplein aan het werk.
In Magister wordt een OO genoteerd. Je blijft dezelfde dag van 14.35 uur tot 15.35 uur
op school. Je meldt je dan bij de klassenassistent op je thuisplein en gaat daar zitten
werken. De OO wordt omgezet in OA.
Ben je zonder goede reden te laat, maar korter dan 5 minuten, dan heb je om 15.00 uur
een gesprek met de docent bij wie je te laat in de les was. TL wordt verwijderd.
Je kunt een keer je spullen vergeten en bij een ander meekijken. Je kunt een keer
vergeten je laptop op te laden, zodat je samen moet doen. Maar als dit regelmatig
gebeurt kan de betreffende docent ervoor kiezen je uit de les te sturen. Je meldt je bij
teamcoördinator/teamassistent met de reden waarom je daar moet zitten en gaat op je
thuisplein aan het werk. Als je om deze reden eruit wordt gestuurd dan meld je je om
15.00 uur (na de individuele coachgesprekken) bij de betreffende docent om het een en
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-

-

ander te bespreken en afspraken te maken.
In Magister wordt een OO genoteerd.
Word je uit de les gestuurd omdat je de veiligheid (verbaal of non-verbaal) in de klas
verstoort, dan meld je je bij teamcoördinator/teamassistent met de reden waarom je
daar moet zitten en gaat op je thuisplein aan het werk. Je meldt je dezelfde dag om
15.00 (na de individuele coachgesprekken) bij de betreffende docent om het een en
ander te bespreken en afspraken te maken.
Krijg je een time-out omdat je de les verstoort en het lesgeven onmogelijk wordt
gemaakt, dan ga je op de gang/op het plein zitten bij het lokaal. Zo is het nog mogelijk
om, in overleg met de docent, weer terug te keren in de klas. Je meldt je bij
teamcoördinator/teamassistent aldaar, met de reden waarom je daar moet zitten en
gaat aan het werk. Je meldt je dezelfde dag om 15.00 (na de individuele
coachgesprekken) bij de betreffende docent om het een en ander te bespreken en
afspraken te maken.

3. Is je telefoon niet in de telefoontas of kluisje en zichtbaar terwijl de docent niet heeft
aangegeven dat je hem mag gebruiken, dan lever je hem bij de betreffende collega in en krijg
je hem aan het einde van de dag (15.00 uur) weer terug.

Algemene afspraken concreet uitgewerkt:
1. Respecteer je omgeving
We moeten ervoor zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen in een schone en veilige omgeving.
Dat betekent:
-

Houd de school schoon;
Maak geen rommel in en om het gebouw;
Eten en drinken doe je uitsluitend in de aula;
De doorgang op de trap moet vrij blijven;
In de les is kauwgum gebruiken niet toegestaan; kauwgum gooi je weg in de prullenbak;
Fietsen staan in de kelder of in de buitenstalling, in de daarvoor bestemde rekken;
Brommers staan in de buitenstalling bij de gymzaal.

2. Respecteer elkaar
Draag eraan bij dat iedereen elke dag met plezier naar school kan gaan en in zijn waarde wordt
gelaten. Dat betekent:
-

Toon respect voor elkaar;
Toon respect voor elkaars werk en ieders mogelijkheden;
We gaan rustig met elkaar om en er wordt niet gestoeid en gevochten;
Blijf van elkaars spullen af;
We letten op ons taalgebruik, schelden of op een andere manier minachting tonen wordt
niet getolereerd;
Er wordt niet gepest;
Volg de aanwijzingen van het personeel van de school op.

3. Respecteer werksfeer en werkrust
Help eraan mee dat iedereen zo goed mogelijk kan werken in een rustige omgeving. Dat betekent:
2

-

-

Op de pleinen ben je aan het werk;
Praat rustig;
Leerlingen uit de onderbouwklassen 1 en 2 verblijven tijdens de schoolpauzes op het
schoolterrein of in het gebouw, zij verlaten de school tijdens schooluren alleen na
uitdrukkelijke toestemming van ouders en mentor of afdelingsleider;
Telefoons staan uit tijdens de lessen, schoolactiviteiten en vergaderingen.

4. Respecteer je gezondheid
Zorg ervoor dat je alleen die dingen doet en eet op school die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Dat
betekent:
-

Het is niet toegestaan om onder invloed van welk middel dan ook aan lessen deel te nemen
of het schoolgebouw te betreden;
Power/ energie drankjes worden niet op school gedronken.

5. Respecteer gemaakte afspraken
Een goede samenwerking slaagt alleen als iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt. Dat
betekent:
-

Iedereen is op tijd bij het lokaal aanwezig;
Alle lessen eindigen op tijd en leerlingen mogen het lokaal niet verlaten vóór de bel gaat;
Huiswerk is af;
Schoolspullen zijn goed verzorgd en heb je bij je;
Je hebt in de klas géén pet of muts op;
De telefoon is tijdens de les uit of in vergaderstand en wordt bij binnenkomst in de
telefoontas gestopt.

We gaan samen met jullie deze uitdaging aan en gaan ervan uit dat we met deze gedragsafspraken
een veilige en gezellige school zijn, waar iedereen met plezier naar toe gaat.
Je ouders worden ook van deze nieuwe afspraken op de hoogte gebracht. Je coach zal deze
gedragsregels regelmatig in de klas met je doornemen.

…………………………………………………………………. uit klas ………………. heeft de afspraken gelezen,
…………………………………….. (datum)

………………………………………………………………(handtekening)

3

