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Omgangsregels leerlingen Emmacollege  
 
Algemeen: 

 
Als je op een school leeft en werkt, heb je regels nodig. Iedereen moet weten wat wel en niet kan. Dat 
schept duidelijkheid en veiligheid. 
 
Regels heb je in verschillende soorten. De belangrijkste regels zijn de wetten. Wetsovertredingen 
worden binnen onze school dan ook serieus genomen. Wie een strafbaar feit pleegt moet rekenen op 
aangifte bij de politie, met name bij drugsgebruik, geweld, vandalisme, wapenbezit, seksuele 
intimidatie, discriminatie en diefstal. Met betrekking tot spijbelen is er structureel contact met de 
leerplichtambtenaar, naar wie de school een meldingsplicht heeft.  

 

Onze regels: 
         
1. Je gaat met iedereen op school respectvol om. 

 
2. Je volgt de aanwijzingen van het personeel van het Emmacollege op. 

 
3. Je bent op tijd in de les volgens onze lestijden. Voor les 1: bij de 2de bel zit je in de les. 

Als je te laat komt, meld je je bij de conciërge/receptionist. Daar krijg je een “telaatbriefje”. Zonder 
dit briefje word je in de les niet toegelaten. 
 

4. Als je door ziekte of een andere reden niet naar school kunt komen, melden je ouders/verzorgers 
dit voor 8.30 uur persoonlijk of telefonisch aan de school. Je ouders/verzorgers kunnen schriftelijk 
verlof voor jou aanvragen bij de teamleider. 
Als je tijdens de lesdag ziek wordt, meld je je als leerling in lokaal 021. Er zal altijd telefonisch 
contact opgenomen worden met één van je ouders/verzorgers voordat je eventueel naar huis mag 
gaan. 
 

5. Ben je uit de les verwijderd? Ga dan met een verwijderbriefje naar het opvanglokaal 021.  
 

6. In de gymlessen draag je de voorgeschreven kleding en gymschoenen. Als je niet kunt 
deelnemen aan de gymles, dan melden je ouders dit schriftelijk aan de teamleider.  
 

7. Vertrek naar de Varenbeuk tijdens de pauze, zodat je op tijd in de gymles bent.  
Dit doe je lopend of met eigen vervoer. 
 

8. Je draagt je steentje bij aan het schoonhouden van de gebouwen. Je maakt gebruik van 
prullenbakken en je laat geen rommel achter.  
 

9. Als jezelf of iemand anders iets beschadigt aan gebouw of meubilair dan meld je dit direct bij de 
teamleider. Degene, die de schade veroorzaakt, moet die vergoeden. De school is niet 
aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de leerlingen. 
 

10. Leerlingen klas 3 en 4 pauzeren in de aula of rechts van de leerlingeningang (gezien met de rug 
naar het gebouw). 
Leerlingen van klas 1 pauzeren in de A-vleugel. 
Hier mag je tijdens de pauzes eten en drinken.  
 

11. Je bent gepast gekleed. In verband met de veiligheid hou je je aan de instructies van het 
personeel over kleding en sieraden. In het gebouw draag je geen pet, zonnebril of gezicht 
bedekkende sluier. In praktijklessen zijn dichte schoenen verplicht. 
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12. Ernstige conflicten meld je altijd en los je niet zelf op. 

 
13. Na je laatste les verlaat je, als je verder geen verplichtingen meer hebt, meteen het gebouw en 

het schoolterrein. Vanwege de verkeersveiligheid is het niet toegestaan voor de poort te blijven 
staan. 

 
14. Je fiets of bromfiets/scooter zet je goed afgesloten in de fietsenstalling.  

Parkeren gebeurt op eigen risico. 
 

15. Je mag niet zonder toestemming de personeelskamer, vergaderruimten e.d. binnenlopen. 
 

16. Je maakt zowel in het gebouw als op het schoolterrein zonder toestemming van de docent geen 
gebruik van opnameapparatuur voor geluid en/of beeld.  
 

17. Telefoons smartwatches e.d. mag je alleen buiten de lessen, zonder de modus ‘luidspreker’, 
gebruiken. Tijdens de lessen zorg je ervoor dat deze apparaten op ‘uit’ staan en in de telefoonbak 
of je kluisje worden gelegd, tenzij de docent toestemming geeft.  
Van de leerlingen die zich niet aan dit voorschrift houden, nemen we het betreffende apparaat 
voor bepaalde tijd in beslag. 
School is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal van deze apparatuur.  
 

18. Op school, het buitenterrein of tijdens buitenschoolse activiteiten mag je niet roken, geen 
alcoholhoudende drank, drugs of vuurwerk bij je hebben of gebruiken. 
 

19. Wapens en andere voorwerpen die anderen schade kunnen berokkenen, mag je niet in bezit 
hebben. 
 

20. De school en/of politie hebben in het kader van het veiligheidsbeleid het recht om controles te 
houden. De school en/of de politie mag preventief kluisjes en/of tassen doorzoeken of leerlingen 
fouilleren. Deze controle gebeurt door twee personen door de schoolleiding aangewezen en er 
wordt schriftelijk verslag van gedaan. 
 

21. In alle lokalen neem je de veiligheidsvoorschriften in acht. 
 

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. 
Als je de regels overtreedt, kunnen we onderstaande strafmaatregelen nemen: 

1. Het uitvoeren van een strafopdracht. 
2. Uit de les verwijderen. 
3. Nablijven. 
4. Gemiste lessen inhalen. 
5. Opruimen van rommel. 
6. Schorsen voor een bepaalde tijd. 
7. Inschakelen van de leerplichtambtenaar. 
8. De toegang tot de school ontzeggen. 
9. Definitief van school verwijderen. 
10. Aangifte of melding doen bij de politie. 
11. Schade verhalen op ouders / verzorgers. 
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