Leefregels op het CLV
School is voor een groot deel van de dag een thuis voor jou en alle medewerkers. Jezelf ontwikkelen, leren en
werken lukt beter in een prettige en veilige leeromgeving. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld. We
verwachten dat iedereen zich hieraan houdt. Het doel is alles zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen en daar
hebben we jullie voor nodig. We wensen iedereen een goed en succesvol schooljaar!
Deze regels zijn van toepassing voor iedereen binnen het CLV.
De leefregels kunnen samengevat worden in de volgende 5 punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Wij accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn.
Wij pesten niet.
Wij gaan geweld en agressie uit de weg en gebruiken net taalgebruik.
Wij respecteren de eigendommen van anderen.
Wij houden de school schoon, rustig en veilig.

Omgang met elkaar
Op school is er geen plaats voor racisme, discriminatie of geweld.
We respecteren elkaar en spreken fatsoenlijk. Schelden, vloeken of grof taalgebruik laten we
achterwege. Bij gewelddadig gedrag kan een leerling door de schoolleiding van school worden
verwijderd.
Via Instagram, WhatsApp of andere websites wordt er normaal met elkaar omgegaan. Zonder
toestemming plaats je hierop geen foto’s van (mede)leerlingen en/of medewerkers van school.
Als je ziet dat een medeleerling hulp nodig heeft, dan help je.
Als je wordt aangesproken door iemand die voor het CLV werkt, dan toon je respect en luister je.
Dat doen wij ook naar jou.
Leerplein
In alle gebouwen zijn leerpleinen. Hiervoor gelden allemaal dezelfde regels;
 Het leerplein is om in rust te studeren of je huiswerk te maken;
 Er wordt op het leerplein niet gegeten of gedronken;
(een herbruikbare waterfles is toegestaan)
 Chillen doe je buiten of op andere aangewezen plekken;
 Oordopjes zijn verplicht als je gebruikmaakt van je laptop of telefoon en je hoorbaar bent voor
anderen;
 Tijdens de pauze zijn de leerpleinen dicht.
CLV-pas
Elke leerling van het CLV heeft een schoolpas. Je bent verplicht deze bij je te hebben op school of bij
een schoolactiviteit. Je bent verplicht je pas te laten zien als een personeelslid hierom vraagt. Op
weigering volgt een sanctie.
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Pauzes
Leerlingen verblijven niet in de lokalen of gangen. Zij houden pauze buiten of in het Atrium.
Eten en drinken mag alleen in de pauzeruimtes in het Atrium. Binnen de hele school is eten en
drinken verder niet toegestaan. Een waterflesje is wel toegestaan.
Het is niet toegestaan eten te bestellen en op school te laten bezorgen of snackfood te halen en op
school op te eten.
Kleding
Pet, muts, capuchon of hoedje dragen? Dat mag alleen buiten school. Je kleding is niet
aanstootgevend en bevat geen discriminerende of beledigende teksten of symbolen.
Jas hang je op of doe je in je kluisje.
Meldpunt
Er zijn een paar redenen om je bij het Meldpunt te melden: Als je je ziek wilt melden of om een
andere reden naar huis wilt, als je te laat bent en als je uit de les wordt verwijderd.
Gebouw
Afval doe je gescheiden in de prullenbakken. Samen zorgen we voor een schone school. Gevonden
voorwerpen geef je af bij de receptie.
Kluisje
Je kluisje is bestemd voor je jas, je tas en om andere spullen in te bewaren tijdens de lessen. Je kunt
een kluisje huren door de aanwijzingen te volgen in de beschrijving die bij de kluisjes hangt.
Lift
Alleen leerlingen die een lift pas hebben mogen met maximaal 2 personen gebruik maken van de
lift. Je kunt een lift pas aanvragen met een briefje van ouder(s)/verzorger(s) met daarin de reden
waarom je de lift moet gebruiken. Dit kan je verder regelen met de receptie.
Fietsen
Alle leerlingen fietsen via de Dennenlaan het schoolplein op (en af) en je zet je fiets tussen de
nietjes/stangen en tussen de witte belijning. Een uitzondering zijn de brugklassers. Zij komen binnen
via de Middellaan.
Mobiele telefoon
Er wordt in de lessen geen mobiele telefoon gebruikt, tenzij je met de docent andere afspraken hebt
gemaakt. Foto’s en/of filmpjes maken mag alleen met toestemming van de ander.
Verboden middelen
Je bent op school niet in het bezit van alcohol, drugs, vuurwerk, wapens of aanstootgevende lectuur.
Alle soorten vuurwerk zijn op school verboden. Bij het vermoeden van verboden middelen, kunnen
kluisjes doorzocht worden. Bij gebruik of handel in drugs, drank, wapens of gestolen spullen op het
schoolterrein, licht school de politie en je ouders in en volgen er passende maatregelen.
Vernieling of diefstal
Bij diefstal, vernieling, zal de school altijd aangifte doen bij de politie en je ouders worden hierover
ingelicht en volgen er passende maatregelen. De gemaakte kosten worden bij jou in rekening
gebracht.
Roken
Het CLV is een rookvrije school. Op het hele schoolterrein mag niet gerookt worden.
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