
 

 

 
6.7      Schoolreglement 

Versiedatum 28 juni 2012 

Vervaldatum/revisiedatum 28 juni 2013 

Status Goedgekeurd 

MR Goedgekeurd 

Eigenaar Directeur 

 
 

Algemeen 

1. Wij verwachten dat de leerling tijdig aanwezig is bij het lokaal waar hij of zij of les heeft. 

2. Er mag alleen buiten worden gerookt op de daarvoor aangewezen plekken. 

3. Op het Sprengen College spreekt iedereen Nederlands. 

4. Op maandag tot en met donderdag wordt er gepauzeerd en gegeten in verschillende ruimten 

van de school.  

5. We vinden het belangrijk dat onze school schoon en  hygiënisch is. Wij verzoeken iedereen de 

schoolgebouwen en de terreinen schoon te houden. Spugen vinden wij vies en onhygiënisch. 

Wij staan spugen in en rondom de school daarom niet toe.  

 

Omgang  

1. Wij verwachten van de leerling dat hij/zij respect toont voor zichzelf, de medeleerlingen en de 

leraren van het Sprengen College. (Zie ook pestprotocol) 

2. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen waardevolle spullen. Het Sprengen 

College draagt hierin geen risico. 

3. Er wordt voorzichtig omgegaan met de eigendommen van een ander en van de school. 

4. Wanneer een leerling de eigendommen van een ander of school opzettelijk beschadigd of 

vernield dan wordt de leerling(ouders/verzorgers van de leerling) aansprakelijk gesteld.  

 

Middelen 

1. Het in bezit hebben en innemen van drugs, alcohol of (overdaad aan) medicijnen op school 

die de gezondheid van de leerling in gevaar kunnen brengen, zijn niet toegestaan.  

2. Het nuttigen van energydrinks voor  en tijdens de les wordt niet op prijs gesteld. De werking 

van dit product kan negatieve invloed hebben op het leren. Indien dit wordt gesignaleerd, 

wordt er contact opgenomen met het kernteam en eventueel omringende instanties. 

3. Omtrent de veiligheid van de school en de leerlingen staan wij het gebruik of bezit van 

wapens, vuurwerk of andere middelen waarmee letsel kan worden aangebracht, niet toe.  

4. Het gebruik van mobiele telefoons of andere geluidsdragers kan verstorend werken in de 

lessen. Om die reden verzoeken wij de leerlingen het gebruik van mobiele telefoons of andere 

geluidsdragers te beperken. Een uitzondering wordt in overleg met de mentor besproken.  

 

Kleding 

1. Het Sprengen College heeft kledingvoorschriften opgesteld. Wij verwachten dat iedereen 

hiervan op de hoogte is en zich hieraan houdt.  


