
 

 

Schoolregels 
 

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2020 n.a.v. verheldering verzuimprotocol. 

 

Het beleid op het Maartenscollege is erop gericht zo snel mogelijk in te springen wanneer je als leerling in meer of 
mindere mate regels overtreedt of je niet aan afspraken houdt. Op deze manier zorgen we ervoor dat het verband 
tussen ongewenst gedrag en de consequenties daarvan duidelijk blijven en daarnaast kun je op deze manier ook weer 
zo snel mogelijk verder, zonder dat er nog iets afgehandeld moet worden. Ook dat vinden we op het Maartens 
belangrijk, de bedoeling is dat je leert van je fouten en daarna weer verder kunt,  in goede verstandhouding met de 
mensen om je heen.  

 

Algemene regels 
 

Schone school 

Op het Maartens proberen we onze school schoon te houden. Daarom vraag ik je hierbij vriendelijk om je 
medewerking, zonder jullie gaat dat niet lukken natuurlijk. Hieronder vind je een aantal afspraken: 

1. Je gaat respectvol om met de ander. Denk daarbij aan wat jij zelf prettig vindt, en benader een ander ook zo. 
In het kader van de schone school hoort hier ook bij dat jij ervoor zorgt dat die ander ook in een schone 
school kan lopen en leskrijgen. 

2. Je ruimt je eigen afval op en doet het in de mooie zwarte prullenbakken waar extra veel in kan. 

3. Je bent mede verantwoordelijk voor een schone school, dus als jou wordt gevraagd of je even wat rommel 
weg wilt gooien (ook al heb jij het niet op de grond gegooid), doe dat dan gewoon. Het is een kleine moeite 
en het helpt enorm 

We proberen ook het terrein buiten netjes te houden en dat is niet alleen ons eigen schoolplein. Er komt ook veel 
afval op het terrein van de Mytylschool terecht en dat is niet de bedoeling 

Hier staat hoe het wel moet: 

1. Tijdens de pauzes mag je natuurlijk naar je kluisje, maar je moet daarna wel weer naar de pauzegebieden. Zo 
zorgen we in ieder geval dat de rest van de school vrij blijft van afval. Staat je kluisje op de 2e etage in Oost, 
neem dan de trap in Oost daarnaartoe en ook weer terug. Ook een manier om te zorgen dat andere delen van 
school schoon blijven. 

2. Dit zijn de pauzegebieden: de aula, hal West, gangen op de begane grond, schoolplein, en voor IS-leerlingen 
Common Room en E-Building. 

3. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein niet verlaten tijdens de lesdag (dus ook niet in een 
tussenuur). Er is op school voldoende ruimte om je tussenuur of pauze door te brengen (aula, greenroom, 
plein) en er is op school voldoende te koop aan eten en drinken. Blijf op school en gooi daar je afval weg.  

Ziekte & afwezigheid 

• In geval van ziekte moet de receptie daarvan uiterlijk ‘s morgens vóór 9.00 uur (telefonisch 050-5375200 of 



per mail: absentie@maartens.nl)  bericht krijgen van een van de ouders/verzorgers.  

• Als je ziek naar huis gaat, meld je dat altijd bij de receptie. Daar neemt de medewerker contact op met het 
thuisfront. Bij goedkeuring kan je dan naar huis. Bij ziekte die langer dan een dag duurt, moet je bij 
terugkomst een briefje van je ouders/verzorgers afgeven bij de receptie met daarin de dagen van de ziekte. 
Elke dag bellen of mailen kan natuurlijk ook. 

• Als je om andere redenen een dag niet aanwezig kunt zijn dan vraag je dat van tevoren schriftelijk aan bij je 
teamleider.  

• Bij erg veel (ziekte)verzuim kan de schoolarts en/of leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.  

 

Eten, drinken, jassen, petten en mobieltjes 

In de lokalen mag niet gegeten of gedronken worden. Jassen en petten horen buiten het lokaal aan de kapstok of in 
het kluisje. Mobieltjes dienen op stil te staan en niet op de tafel te liggen. Laat je mobiel in je tas zitten. Docenten 
kunnen je ook opdragen om je mobiel tijdens de les voorin het lokaal op een aangewezen plek te laten liggen. 

Roken 

Het schoolgebouw en het schoolplein zijn geheel rookvrij. Dat geldt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers.  

  

Fietsen 

• Het stallen van fietsen, brommers en scooters kan en moet in de bewaakte fietsenstalling.  

• Op alle andere plekken in en rond de school (dus ook op de Rijksstraatweg, Hemmenlaan, Hemmenkamp en 
bij het Shellstation) is het verboden om fietsen te plaatsen. 

• Brommers en scooters mogen niet met een draaiende motor op het schoolterrein. Dus bij aankomst de 
motor uitschakelen bij het hek en bij vertrek de motor pas aanzetten als je buiten het hek bent.  

• Vanaf de fietsenstalling kun je alleen te voet de school bereiken.  

Voor om rijden 

Leerlingen mogen niet voor om fietsen, brommeren en scooteren (ook niet lopen met de fiets aan de hand). De enige 
ingang voor de school is via de Hemmenlaan. De verkeerssituatie aan de Rijksstraatweg is gevaarlijk. Bij overtreding 
loop je de kans geschorst te worden. 

Be Quick/ Helpman 

Je mag niet op of rond de  Be Quick- of Helpman velden komen, tenzij je er gymles hebt.  

Het bos rondom de school 

Het bos rondom de school is geen pauze plek, je mag hier dus niet komen. 

Afval en beschadigingen 

We willen de school graag netjes hebben en houden. Daarom is het verboden om welke rommel dan ook op de grond 
te gooien. Je bent verplicht afval in een van de prullenbak te gooien. Ook is het niet toegestaan spullen van 
medeleerlingen en van school te beschadigen.  

Diefstal 

Als je op diefstal wordt betrapt, melden we dat altijd aan de politie en je komt direct terecht in de procedure van 
schorsing.  We raden wel iedereen aan om fiets, brommer, scooter (ook in de fietsenstalling) goed op slot te zetten 
en een kluisje te huren voor jas en/of andere (kostbare) spullen. Laat geen geld of waardevolle spullen in je jas achter. 
De school neemt geen verantwoordelijkheid voor vermissing van jouw eigendom.  

Alcohol, drugs, wapens en vuurwerk 

Het in het bezit hebben, verhandelen of gebruik  maken van alcohol, drugs, wapens en/of vuurwerk is verboden.  
Deze regel wordt zeer strak in de gaten gehouden. Als je deze regel overtreedt, kom je direct terecht in de procedure  

van melding aan de leerplichtambtenaar/politie. 

 



Busbriefje 

Een busbriefje moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd bij de meldkamer, geldt alleen voor het 1e lesuur van 
08.20 uur èn wordt niet gebruikt voor andere lesuren. Met een busbriefje mag je maximaal 15 minuten later in de 1e 
les komen. Een busbriefje wordt uitgeschreven aan leerlingen, mits: 

• De fietsafstand meer dan 10 km is én 

• De bus vóór 7.20 uur gehaald moeten worden om vóór 08.20 uur (= start 1e lesuur) op school  
te kunnen zijn. 

In bijzondere gevallen beslist de meldkamer. 

 

De meldkamer (0.58) 

De meldkamer heeft binnen de school een belangrijke functie: naast het bewaken van het klimaat in school en het 
hanteren van de afspraken die binnen school gelden, is de meldkamer ook de plek waar het functioneren van jou als 
leerling bij ons op school zichtbaar wordt. De meldkamer beschikt over belangrijke informatie over onze leerlingen 
voor mentoren, teamleiders, ouders en de leerplichtambtenaar. De gegevens die bij de meldkamer bekend zijn, 
maken ons plaatje van jou als leerling compleet. Naast cijfers en observaties van vakdocenten kunnen de gegevens 
van de meldkamer helpen ontwikkelingen te signaleren. Niet alleen ongewenst gedrag komt hierin naar voren, maar 
hier kunnen we bijvoorbeeld ook zien of je vaak ziek bent en of dat reden tot zorg geeft. De receptie administreert: 
absentie, verlof en ziekmeldingen. De meldkamer signaleert aan de hand daarvan. Tot slot is de meldkamer op het 
Maartens ook één van de plekken (naast docenten en mentor) waar je terecht kunt als je gepest wordt of als je niet 
prettig voelt. De deur staat altijd voor je open. 

 

Verzuimprotocol 

 

Afspraken rond te laat komen 

• Als je te laat bent,  ga je gewoon naar je les. De docent registreert  je als “te laat”.  

• Meer dan 30 minuten te laat in de les zonder geoorloofde reden = niet meer toegelaten tot de les en telt als 
ongeoorloofd verzuim van de hele les. 

• Als er een geldige reden voor het te laat komen is, meld je die dezelfde dag bij de meldkamer of receptie. Je 
ouder of verzorger kan natuurlijk in dat geval contact opnemen met school. Dan kan de melding veranderd 
worden in: te laat met reden. 

• De eerste drie keer volgt  alleen de registratie in SOM. 

• Vanaf de 4e keer: elke keer te laat = uur nakomen op de dinsdagmiddag 8e of 9e uur. Blijft het verzuim 
doorgaan (te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim voor de leerplicht) dan volgen er verdere 
sancties.  

• We proberen zo zorgvuldig mogelijk de meldingen in SOM te administreren. Maar het komt natuurlijk wel 
eens voor dat er een foutieve melding in SOM staat, of je bent zelf een melding vergeten door te geven. 
Meld dit zo spoedig mogelijk bij de meldkamer of bij de receptie. Daar wordt dan beoordeeld wat er met de 
melding gebeurt.  Als tip: kijk minimaal 1 keer per week met je ouder(s)/verzorgers(s) in SOM en kloppen er 
meldingen niet. Schrijf die op en met een handtekening van je ouder/verzorger lever je die in bij de 
meldkamer of receptie. 

• Meldingen ouder dan twee weken worden in principe niet meer veranderd.   

  



Ongeoorloofd verzuim van de hele les (spijbelen) 

Je moet nakomen als je gespijbeld hebt. Je was afwezig. Je wordt door iemand van de meldkamer of door je mentor 
op het matje geroepen en diegene neemt ook contact op met thuis. Elk uur spijbelen = 2 uur nakomen. 

 

Te laat komen + spijbelen telt daarnaast op voor leerplicht! 

Voor Bureau Leerplicht maakt het niet uit of een leerling te laat was of de hele les ongeoorloofd afwezig was. Beide 
gevallen worden gezien als ongeoorloofd verzuim. We tellen “te laat komen” en “spijbelen” voor dat doel nog een 
keer bij elkaar op en hanteren dan de volgende serie consequenties:  

• bij 3x bellen we de ouders,  

• bij 6x worden de ouders en leerling samen op gesprek uitgenodigd;  

• bij 9x komt een uitnodiging voor het preventief spreekuur van Leerplicht;  

• bij 12x wordt de leerling formeel aangemeld bij Leerplicht. 

 

Lesverwijdering 

1. Als je uit de les gestuurd wordt, meld je je bij de receptie. Daar krijg je een rood formulier. Dat vul je in en je 
gaat in de aula aan het werk. Meld je je niet, dan wordt dat genoteerd als ongeoorloofde absentie = 2 uur 
nakomen. 

2. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent om te bespreken wat er niet goed ging. De docent 
bepaalt of en eventueel welke  je een straf krijgt. Meld je je niet, dan wordt dat genoteerd als 
ongeoorloofde absentie = 2 uur nakomen. 

3. Het rode formulier blijft bij de docent(e). 

• Na 3x gaat er een mail naar de ouders.  

• Na 6x worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek bij de teamleider en vanaf dit moment kan 

de leerling intern geschorst worden. 

• Na 9x worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek bij de rector. Vanaf dit moment kan de 

leerling extern geschorst worden. 

 

Schorsing 

Wie zonder geldige reden lessen verzuimt, zich herhaaldelijk of ernstig misdraagt, steeds te laat komt, maar ook wie 
een slechte studiehouding heeft, kan één of zelfs twee dagen worden geschorst. Dit is een heel ernstige maatregel. 
Schorsingen worden ook aan de leerplichtambtenaar en/of de Inspecteur voor het Voortgezet Onderwijs gemeld. 

Als schorsingen niet helpen kan een leerling uiteindelijk ook van school moeten worden verwijderd. Er wordt dan 
naar een andere school gezocht waar de leerling naar toe kan.  


