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Regels en afspraken bij het Sprengen College 
 

Algemeen 

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

• Roken is in en voor de schoolgebouwen en het officiële schoolterrein niet toegestaan. Er mag 

    alleen Buiten worden gerookt op de daarvoor aangewezen plaats. Deze plaats is formeel geen 

    schoolplein en ligt centraal tussen de lesgebouwen. 

• Bij het vermoeden van middelengebruik schakelen wij standaard Tactus in voor ten minste één 

    preventief gesprek. 

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

    schoolgebouwen en het terrein schoon te houden. Spugen vinden wij vies en onhygiënisch. 

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

 

Omgang 

• Wij verwachten van de leerling dat hij of zij respect toont voor zichzelf, de medeleerlingen en de 

     medewerkers van het Sprengen College. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen waardevolle spullen (mobiele telefoons, ipads, 

laptops, kleding e.d.). Het Sprengen College draagt hiervoor geen  risico. 

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

• Wanneer een leerling de eigendommen van een ander of de  school opzettelijk beschadigt of 

     vernielt, dan wordt de leerling (ouders/verzorgers) aansprakelijk gesteld*. 

 
 Voor alle leerlingen geldt dat ouders/verzorgers een WA-verzekering moeten afsluiten. Dit kan van belang zijn in het geval van 

materiële schade aan kleding of andere eigendommen van uw kind of (onopzettelijk) aangebrachte schade door uw kind. 

 

Kleding  

• Wij verwachten dat leerlingen netjes en verzorgd naar school komen.  

Het Sprengen College heeft geen problemen met het dragen van seizoenskleding of het meedoen 

aan trends. Sommige kleding is alleen niet gepast op school, zoals strandkleding, shorts, hotpants, 

te korte rokken, blote buiken of ruggen en diepe decolletés. 

• Voor een goede sfeer, rust en veiligheid op onze school vinden we het niet goed wanneer er shirts 

     met daarop kwetsende, racistische, provocerende of shockerende teksten en/of prints worden 

     gedragen.  

• Jassen worden alleen buiten gedragen, binnen wordt de leerlingen verzocht deze uit te doen. 

• Het dragen van een (baseball) cap is toegestaan, mits de ogen zichtbaar zijn. Andere hoofd 

bedekkende hoeden, mutsen, beanie’s of caps met aanstootgevende teksten of symbolen, zijn niet 

toegestaan. 

• Om religieuze redenen is het dragen van een hoofddoek, keppeltje of een andere religieuze 

uitingsvorm toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezicht bedekkende kleding. Deze 

staan wij niet toe. 
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Werkkleding 

Het dragen van werkkleding in de praktijkvakgroepen is ten aanzien van de veiligheid erg belangrijk. 

Wij stellen de leerlingen daarom ook verplicht werkkleding en de daarvoor bestemde persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken. 

 

Sportkleding  

Tijdens sportactiviteiten vinden we het belangrijk dat er passende kleding wordt gedragen. De 

leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor hun sportkleding. Het dragen van sieraden kan een gevaar 

opleveren. Om die reden verplichten wij de leerlingen geen sieraden te dragen of deze af te plakken 

tijdens sportactiviteiten of andere activiteiten waarbij sieraden een gevaar zouden kunnen opleveren 

voor de veiligheid. Ook kauwgom kan gevaarlijk zijn en is daarom tijdens het sporten niet toegestaan. 

 

Bevoegdheid directie en docenten 

Het Sprengen College gaat ervan uit dat bovenstaande regels en afspraken door de leerlingen worden 

nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, zal een docent de leerling hierop aanspreken. Ook hebben 

wij de bevoegdheid te fouilleren bij het vermoeden van diefstal of het bij zich dragen van drugs, 

alcohol, wapens en vuurwerk. 

In gevallen waarin deze regels en afspraken niet opgaan, beslist de directie. 

 

Verlies en schade 

De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van leerlingen*. 

Eigendommen van school of anderen die door een leerling met opzet worden vernield, gestolen of 

beschadigd, moeten door de leerling of ouders/verzorgers worden vergoed. Hieronder verstaan we 

ook het bekladden van lesboeken en andere leermiddelen, werkkleding, etc. 

 
 Voor alle leerlingen geldt dat ouders/verzorgers een WA-verzekering moeten afsluiten. Dit kan van belang zijn in het geval van 

materiële schade aan kleding of andere eigendommen van uw kind of (onopzettelijk) aangebrachte schade door uw kind. 

 

Ziekmelding, verzuim en verlof 

Het kan zijn dat een leerling ziek is of om een andere reden afwezig is op school. Graag ontvangen wij 

van ouders/verzorgers telefonisch bericht tussen 08.30 en 09.00 uur op telefoonnummer 0578 - 69 22 

80. 

 

Wanneer de afwezigheid niet  tijdig is gemeld wordt dit als ongeoorloofde afwezigheid aangemerkt. 

(zie ook Te laat en Ongeoorloofd verzuim en spijbelen) 

Het volledige protocol Ziekmelding/afwezigheid/verlof kunt u vinden op  

www.sprengencollege.nl/downloads/ziekmelding/afwezigheid/verlof 

 

Te laat 

Het is niet toegestaan om te laat te komen in de les. Indien de leerling toch te laat komt, zal er een 

gesprek volgen met de docent om vast te stellen wat de reden hiervan is. Bij te laat komen beslist de 

docent of de leerling nog toegelaten wordt in de les en of er eventueel sancties zullen volgen. 

Bij veelvuldig te laat komen volgt er een gesprek met ouder, leerling en mentor. Let op! Vanaf 16 uur 

verzuim, binnen een aaneengesloten periode van 4 weken,  wordt de leerplicht in kennis gesteld.  

 

http://www.sprengencollege.nl/downloads/ziekmelding/afwezigheid/verlof
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Geoorloofd verzuim 

Jongeren tussen de vijf en zestien jaar zijn verplicht onderwijs te volgen. Jongeren van 16 tot 18 jaar 

hebben kwalificatieplicht en jongeren van 18-21 jaar hebben werk-/leerplicht. Soms is er een reden 

waarom hij/zij (tijdelijk) niet naar school hoeft.   

Denk hierbij aan: 

• Ziekte 

• Religieuze feestdag 

• Huwelijk 

• Begrafenis 

Voor al deze gevallen geldt dat er altijd door de ouders een melding/verzoek moet worden gedaan bij 

de mentor of schoolleiding.  

 

Om toestemming te krijgen voor bovenstaande kan de ouder/verzorger contact opnemen met het 

Sprengen College via telefoonnummer 0578 – 69 22 820 of via info@sprengencollege.nl. 

 

De procedure voor het aanvragen van extra verlof staat uitgebreid beschreven op onze website.  

www.sprengencollege.nl/downloads/bijzonderverlof 

 

Ongeoorloofd verzuim en spijbelen 

De ouders/verzorgers van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, worden gebeld door de 

mentor met de vraag wat de reden van afwezigheid is. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van 

ongeoorloofd schoolverzuim of dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Bij (herhaalde) 

ongeoorloofde aanwezigheid kan de school aangifte doen bij de afdeling leerplicht van de 

desbetreffende gemeente. 

Vanaf 16 uren verzuim zal de leerplicht worden ingeschakeld en is uw zoon of dochter strafbaar en kan 

er een proces-verbaal worden opgemaakt 

Voor het volledige verzuimprotocol verwijzen wij u naar 

www.sprengencollege.nl/downloads/verzuimprotocol.  

Indien u een exemplaar van het verzuimprotocol wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met 

het Sprengen College via telefoonnummer 0578 - 69 22 80 of via info@sprengencollege.nl 

 

Pesten en pestprotocol 

Pesten is een verbale en/of fysieke uiting en wordt als ongewenst gedrag aangemerkt. Het zorgt voor 

een negatief klimaat, waarin leerlingen zich niet meer veilig voelen. Het Sprengen College vindt het 

belang- 

rijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt op de school. Pestgedrag hoort daar niet in thuis. Om het 

pesten te voorkomen en tegen te gaan, dragen alle medewerkers, directie, leerlingen 

en ouders/verzorgers verantwoordelijkheid.  

 

Voor het volledige pestprotocol verwijzen wij u naar 

www.sprengencollege.nl/downloads/pestprotocol 

Indien u een exemplaar van het pestprotocol wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het 

Sprengen College via telefoonnummer 0578 - 69 22 80 of info@sprengencollege.nl 

 

 

http://www.sprengencollege.nl/downloads/bijzonderverlof
http://www.sprengencollege.nl/downloads/verzuimprotocol
http://www.sprengencollege.nl/downloads/pestprotocol

