
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees vriendelijk voor elkaar  

Respecteer de ander 

Laat zien dat je een  

vriendelijke, veilige en nette 

omgeving belangrijk vindt 

 

HUISREGELS 
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1. EEN GEZONDE EN VEILIGE SCHOOL 
      

Onderstaande regels gelden in en om het gebouw en tijdens door school te organiseren 

activiteiten buiten school. 

      

● Roken: in en om het gebouw wordt er niet gerookt. Dit geldt ook voor elektronische 

sigaretten.  

● Gokken: het spelen om geld of goederen is verboden.  

● Alcohol en energydrankjes: er mogen geen alcoholhoudende dranken of energydrankjes 

gebracht en/of gebruikt worden.  

● Wapens: het is verboden om wapens (of voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen 

worden) in bezit te hebben of als wapen te hanteren.  

● Drugs: het gebruik van, of handelen in drugs, etc. op school is verboden, evenals het verkeren 

onder invloed van alcohol en of drugs of medicijnen (die niet aantoonbaar door een arts zijn 

voorgeschreven). 

● Vuurwerk: het is verboden vuurwerk mee te nemen of af te steken in of rond school. 

● Crimineel gedrag zoals vandalisme, diefstal, intimidatie (waaronder ook seksuele intimidatie), 

bedreiging, mishandeling en discriminatie is verboden.  

● Bij het plegen van een strafbaar feit van meer dan geringe betekenis (of bij het vermoeden 

daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.  

● Zorg voor een schone (school)omgeving en gooi jouw afval in een prullenbak en eet en drink 

alleen beneden in de hal en de aula 

● Een veilige school is ook een school waar niet gepest wordt: op onze site staat ons 

pestprotocol. 

 

2. DE LESSEN 

Elke leerling van het Veurs Lyceum is verplicht alle lessen te volgen. Alle leerlingen zijn van 7.45 

tot 16.15 uur beschikbaar voor school. 

      

● Voor het begin van het eerste lesuur blijf je beneden, op de begane grond.  

● Om 8.10 uur en aan het einde van de pauzes gaat de bel vijf minuten voordat de les begint. Na 

dit belsignaal loop je naar het lokaal waar je les hebt.  

● Aan het einde van de les gaat de bel. Nadat de docent de les heeft afgesloten, ga je meteen 

naar beneden, of naar het OLC. 

● Je gaat het lokaal pas in als de docent aanwezig is. Is de docent na vijf minuten niet aanwezig, 

dan gaat een leerling informeren bij de roostermaker.  

● Boeken, schriften en schoolagenda (schoolagenda alleen voor klas 1 en 2) heb je nodig om de 

lessen goed te kunnen volgen. Zorg dus dat je die altijd bij je hebt.  

● Lesuitval: In klas 1 en 2 ga je wanneer een les uitvalt, direct naar het lokaal dat op het 

dagrooster staat vermeld. Zorg dat je op tijd bent bij de opvangles en dat je de boeken en 

schriften van het betreffende vak bij je hebt. Vervolgens wordt gewerkt in aanwezigheid van 

een onderwijsassistent of een invallende docent. Leerlingen vanaf klas 3 mogen op de 

studiepleinen of in het open leercentrum zelfstandig en rustig aan hun taken werken. 

● In het geval van (disciplinaire) maatregelen kan van elke leerling op schooldagen verlangd 

worden dat  hij/zij tussen 7.45-16:15 uur voor de school beschikbaar is. 

● Klas 1 t/m 3 mogen geen mobiele telefoons in het lokaal hebben. Mobiele telefoons kunnen 

tijdens de lessen in de locker bewaard worden. 

● Het gebruik van ‘oortjes’ is overal toegestaan, mits je toestemming van de docent of 

toezichthouder hebt gekregen. 
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3. ABSENTIES 

Absent melden 

● Ziekte moet voor aanvang van de lessen gemeld worden via absent@veurslyceum.nl. Indien je 

ouders/verzorgers niet in de gelegenheid zijn om te mailen, dan bellen ze naar 070-4199100. 

Iedere dag moet de absentie opnieuw gemeld worden.  

● Afspraken voor het bezoeken van een arts worden zoveel mogelijk op een tijdstip buiten de 

lesuren gemaakt.  

● Absenties worden van tevoren door de ouders/verzorgers verantwoord via 

absent@veurslyceum.nl.  

● De regeling voor absenties bij (school)examens staat vermeld in het schoolexamenreglement.  

● Een leerling die tijdens een lesdag ziek wordt meldt dit bij de receptie. 

 

Bijzonder verlof  

Voor het verlenen van bijzonder verlof hanteren wij de wettelijke regeling die je kunt lezen op 

onze website. De ouder moet vooraf een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. 

Uitleg terminologie 

● Terugkommoment: maandag t/m vrijdag melden om 07:45 in lokaal 012. Daar zit je in stilte te 

werken tot 08:10 uur. 

● Vierkant rooster: maandag t/m vrijdag ben je alle uren op school. Dat betekent dat je je bij alle 

flex-uren inschrijft (ook tussenuren). Tijdens deze flex-uren laat je je kaart/agenda 

afstempelen. Vrijdagmiddag 15:45 uur laat je je kaart/agenda controleren door je teamleider. 

Opbouw disciplinaire maatregelen 

● De eerste stap is een terugkommoment. 

● Kom je niet of ben je te laat, bij het terugkommoment? Dan krijg je een vierkant rooster. 

● Volg je het vierkant rooster geheel of gedeeltelijk niet, dan volgt er een interne schorsing van 

2 dagen en een gesprek met je ouders en de teamleider. 

Te laat komen 

● Als je te laat bent meld je je bij de receptie. Daar krijg je een briefje waarmee je de les in mag. 

● Als je 3x te laat bent, moet je naar het terugkommoment komen. Dit wordt in je Magister 

agenda gezet. 

● Bij 3/6/9/12 etc. keer te laat wordt er een brief naar je ouders verstuurd. Vanaf 9x te laat gaat 

er een melding naar leerplicht. 

Huiswerk of boeken vergeten 

● Er is één melding voor huiswerk vergeten en boeken vergeten (HB). 

● Bij 5/10/15 etc. keer een HB-melding moet je naar het terugkommoment komen. Dit wordt in 

je Magister agenda gezet. 

● Bij 10x HB neemt de mentor contact op met je ouders. 

● Bij 15x HB neemt de teamleider contact op met je ouders. 
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Ongeoorloofd absent  

● Bij ongeoorloofde absentie (verslapen, spijbelen) moet je 2 keer naar het terugkommoment 

komen. Dit wordt in je Magister agenda gezet. 

● De verantwoording van een absentie moet binnen 24 uur gedaan zijn. Daarna is het niet meer 

mogelijk om dit te wijzigen. 

● Als je 5 ongeoorloofde absenties hebt staan, krijg je een vierkant rooster voor een week. Een 

vakles telt als 2 ongeoorloofde absenties 

● Als je in 4 weken 16 keer ongeoorloofd afwezig bent, wordt er een melding bij leerplicht 

gedaan. Daarnaast wordt er een brief naar je ouders gestuurd. 

Rode kaart 

Word je uit de les verwijderd, dan meld je je met een rode kaart bij de receptie. Daar krijg je een 

formulier waarop je jouw verhaal invult. Je gaat de rest van de tijd in het OLC zitten werken. Met 

dit formulier ga je aan het einde van de les bij de docent langs om het uit te praten. Zonder 

gesprek heb je geen toegang tot de volgende les en zal je daar absent worden gemeld. 

De consequenties van een rode kaart zijn: 

● 1e keer 1 terugkommoment 

● 2e keer 2 terugkommomenten 

● 3e keer 1 week een vierkant rooster 

● 4e keer gesprek met ouders en teamleider 

● 5e keer interne schorsing 

FLEX-kaarten 

● Je moet elke week 5 FLEX-uren volgen. 

● Als je in een FLEX-uur goed gewerkt hebt, krijg je een stempel van de docent. Je hebt aan het 

einde van de week minimaal 5 stempels nodig. 

● Als er dagen uitvallen (verkort rooster/vrije dagen/ studiedagen) hoef je een FLEX-uur 

minder te doen. 

● Als je ziek bent geweest moet je langs de receptie gaan om een ‘ziek-stempel’ te halen. 

● Uiterlijk vrijdagmiddag 16:15 uur lever je je flex-kaart in bij je mentor of in zijn/haar postvak. 

Als je je kaart niet op tijd inlevert, dan worden er 5 gemiste FLEX-uren geregistreerd. 

● Heb je een FLEX-uur te weinig gedaan? De week daarna kan je dat nog inhalen door een extra 

FLEX-uur te doen. Doe je die week niet genoeg flex-uren, dan wordt er voor elk gemist FLEX-

uur een terugkommoment in je Magister agenda gezet. 

● Aanpassing van het aantal FLEX-uren vindt alleen plaats in samenspraak met de 

teamleider/mentor.' 

Proefwerk gemist  

Als de absentie verantwoord is (ouders hebben een mail gestuurd naar absent@veurslyceum.nl), 

wordt de eerstvolgende les met de vakdocent een afspraak gemaakt voor het inhalen van het 

proefwerk. 

Proefwerkinhaaluur 

Het proefwerkinhaaluur is in principe iedere vrijdagmiddag. 

De klassen 1 en 2 het 9e uur in het OLC en de klassen 3 en hoger het 8e uur in een lokaal. 
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4. IN EN OM HET GEBOUW 

Algemeen 

● De enige ruimte in het gebouw waar je mag eten en drinken is de hal en de aula op de begane 

grond. Help mee de school schoon te houden en gooi alle afval in de afvalbakken. 

● Onze school is kauwgom vrij. Zitten doen we alleen op een stoel of kruk. 

● Rondslingerende jassen, tassen en andere spullen worden door de conciërges verwijderd en in 

een daarvoor bestemde opbergruimte bewaard. Haal ze bijtijds op want voorafgaand aan 

iedere vakantie worden de verzamelde spullen weggegooid of gerecycled. 

● Vrienden en bekenden van buiten school mogen niet zonder toestemming van een 

schoolleider in of om het schoolgebouw komen. 

In de lokalen 

● De radiatoren en ramen worden alleen door de docent of op zijn aanwijzing bediend. 

● Berg jassen e.d. op in je locker en neem ze niet mee naar het lokaal. 

● Aan het eind van de lesdag ruim proppen e.d. van de grond op. 

Gebruik mobieltjes 

● In de hal en aula mag je op internet en bellen. 

● Gangen en studiepleinen zijn stiltegebieden, dus hier mag je niet bellen, maar het apparaat 

mag wel in stilte gebruikt worden. 

● Leerlingen uit klas 1 t/m 3 mogen geen mobieltjes meenemen in het lokaal, dus ook niet in de 

tas. 

● Leerlingen uit klas 4 en hoger moeten in de lokalen het geluid uitzetten en het mobieltje 

opbergen in de  tas/locker.  

● Functioneel gebruik ter ondersteuning van de les mag alleen met toestemming van de docent.  

● Nooit foto’s, films en/of geluidsopnames van andere personen maken zonder dat hij/zij daar 

uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  

● Nooit foto’s en/of films maken van toets- en/of correctiemateriaal van school. 

● Wil je in bijzondere situaties gebruik maken van multimedia, op plaatsen of momenten dat dit 

niet is toegestaan, dan moeten je ouders van tevoren hier toestemming voor vragen bij de 

teamleider.  

● De school is niet aansprakelijk en verzekerd voor diefstal, verlies of beschadiging van 

apparatuur. 
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Sancties bij overtreding 

Bij overtreding van de afspraken wordt het apparaat (telefoon inclusief simkaart) door een 

medewerker van de school in beslag genomen, ingeleverd bij de administratie en in een kluis 

bewaard. Hierbij wordt uitgegaan van de duur van een schooljaar. 

● 1e overtreding: Je kunt het apparaat op dezelfde dag om 16.00 uur weer ophalen.  

● 2e overtreding: Je kunt het apparaat op dezelfde dag om 16.00 uur weer ophalen. 

● 3e overtreding: Je kunt het apparaat na 5 werkdagen om 16.00 uur weer ophalen. 

● Na de derde overtreding kan een teamleider aanvullende strafmaatregelen opleggen. 

 

Als je wel in het bezit bent van multimedia tijdens toetsmomenten dan gelden de volgende 

maatregelen: 

● Je moet het lokaal direct verlaten als de docent/surveillant de multimedia ziet.  

In geval van fraude door middel van de multimedia wordt het cijfer 1,0 aan de betreffende 

toets toegekend. 

● Als er sprake is van een ernstige overtreding van bovengenoemde afspraken, waarbij sprake 

is van ernstige inbreuk op de privacy of reputatie van een of meerdere betrokkenen en/of 

fraude kan de schoolleiding aanvullende strafmaatregelen opleggen, bijvoorbeeld schorsing. 

● Zowel medewerkers van de school als leerlingen kunnen, indien er sprake is van een in hun 

ogen onjuiste toepassing van de regels, bezwaar aantekenen bij de teamleider. 

Studiepleinen  

Studiepleinen op de 1e en 2e verdieping mogen tijdens de lestijden worden gebruikt om rustig te 

studeren. Op de studiepleinen mag onder geen voorwaarde gegeten en gedronken worden.  

OLC 

Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig en in rust kan werken hebben we een aantal afspraken 

gemaakt: 

 

● Zet bij binnenkomst eerst je tas weg in het daarvoor bedoelde rek. 

● Werk in stilte zodat iedereen zich kan concentreren. 

● Als je op het balkon wil werken dan moet je dit even vragen aan de docent of toezichthouder. 

● Eten en drinken doen we alleen in de aula en hal. 

● Als je jouw mobiel wil gebruiken en/of ‘oortjes’ in wilt hebben, dan moet je dit even vragen 

aan de docent of toezichthouder. 

● Als je jouw eigen laptop of IPad wil gebruiken en/of deze aansluiten op het schoolnetwerk, 

dan moet je dit even overleggen met de docent of toezichthouder.  

● Speel geen spelletjes of gebruik geen sociale media voor privédoeleinden, daar is het OLC 

niet voor.  

● YouTube kijken mag, maar vraag eerst even toestemming van de docent of toezichthouder, 

dan ontstaat er geen verwarring.  

● Ga niet knippen en plakken in het OLC, dan worden de tafels vies en blijft er rommel achter.  

● Wil je zelfstandig werken in het OLC, meld je dan eerst aan de balie. 

Pauze 

● Tijdens de pauzes blijf je beneden.  

● De hal en de aula zijn de enige ruimtes in het gebouw waar je mag eten en drinken. 

● Leerlingen van de brugklas mogen het schoolterrein tijdens de lestijden niet verlaten. 

● De fietsenstalling en het scooterstalling mag je alleen gebruiken om je fiets/scooter te stallen 

en niet om te pauzeren. 
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Buiten 

● Fietsen en brommers kun je op eigen risico stallen in de daarvoor bestemde ruimte; voor 

fietsen met kratten is een speciale ruimte. 

● De portieken van de flats aan de overkant of omgeving zijn verboden terrein voor de 

leerlingen. Dit om overlast voor omwonenden te voorkomen. 

● Vanwege veiligheid en geluidsoverlast is het niet toegestaan om langer dan noodzakelijk in de 

fietsenstalling, het scooterstalling of op de dam te zijn. 

● Gooi lege blikjes, zakjes e.d.  in de afvalbakken. 

 

Lockers 

● Voor elke leerling is een locker beschikbaar. Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar 

een betalingsverzoek gemaild. De kosten hiervoor bedragen €10,- per jaar. Bij een contante 

betaling, in het OLC, zijn de kosten €20,- per jaar. De locker is bedoeld om je jas, tas, 

lunchpakket en gymspullen in op te bergen. Neem geen waardevolle spullen mee naar school! 

● Bij verlies of schade aan de lockerpas moet je dit direct doorgegeven aan de toezichthouders 

in het open leercentrum. De code van de oude pas wordt dan geblokkeerd en er wordt een 

nieuwe pas voor je aangemaakt. De kosten daarvan bedragen € 10,-.  

● Als je de pas bent vergeten, zijn er drie momenten per dag waarop de locker op verzoek 

geopend kan worden: 07.55 - 8.15 uur, 10.20 – 10.50 uur, 14.00 – 14.15 uur. Je kunt dit aan de 

conciërge vragen. 

● Let op! Als je de locker met het pasje opent, dan springt de lockerdeur van het slot en blijft de 

locker gedurende ca. 8 seconden geopend.  Als je binnen die ca. 8 seconden de deur weer 

sluit, zal de deur niet op slot zitten. Houd daar rekening mee en controleer altijd even of de 

deur in het slot valt als de locker wordt gesloten. 

● De schoolleiding behoudt zich het recht voor kleding, lockers en tassen te doorzoeken als  

daar in haar ogen aanleiding toe is. 

● Voor elke zomervakantie moet je de locker leeg en schoon achterlaten voor controle en 

schoonmaak. Alle achtergebleven goederen worden verwijderd. 

Lift 

Leerlingen met een lichamelijke beperking kunnen gebruik maken van de lift. Je kunt hiervoor een 

sleutel aanvragen bij de meldkamer. 

De afspraken zijn: 

● De noodzaak van gebruik van de lift moet duidelijk zijn. 

● Je moet een borg van €15 betalen. 

● Je mag geen medeleerlingen in de lift meenemen, tenzij door de blessure/handicap je zelf de 

tas onmogelijk kunt dragen. In het laatste geval mag er 1 leerling mee als begeleider. 

● De liftsleutel moet je onmiddellijk weer inleveren als gebruik van de lift niet langer 

noodzakelijk is. Zo kan iemand anders deze sleutel ook weer gebruiken.  
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5. KLEDING 

Algemeen 

● Het dragen van petten, mutsen, of andere hoofddeksels in het gebouw is niet toegestaan, 

behalve als daarvoor toestemming is verleend. 

● Jassen e.d. moet je in de garderobe hangen of in een kluisje opbergen en niet meenemen in 

het lokaal of andere ruimtes in de school. 

● Uit het oogpunt van een goede identificatie en communicatie moet je gezicht goed zichtbaar 

zijn. Dat houdt in dat gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan. 

● De schoolleiding stelt zich terughoudend op ten aanzien van kledingvoorschriften. Er zijn 

echter twee aspecten die we onder de aandacht willen brengen. 

 We vragen ouders/verzorgers en leerlingen erop toe te zien dat kleding met beledigende 

teksten of afbeeldingen voor groepen of individuen, in ieder geval niet op school 

gedragen wordt. 

 We vragen ouders/verzorgers en leerlingen de kleding uit respect naar medeleerlingen en 

docenten zorgvuldig te kiezen. 

Gymlessen 

● Kleding: een T-shirt en korte gymbroek naar eigen keuze. Voor de buitenlessen is een  

trainings- of joggingpak handig. Het verdient aanbeveling om de gymkleding te merken in 

verband met mogelijk verlies, vergeten, etc. Sieraden moeten af en kunnen in de locker (ook 

bij de sporthal) opgeborgen worden. Lang haar moet je vastdoen om veiligheidsredenen. 

School is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging als spullen worden 

meegenomen naar de gymles.  

● Sportschoenen: deze schoenen mag je zowel buiten als binnen (mits schoongemaakt) dragen. 

Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan in de sporthal.  

● Blessures: Als je niet aan een gymnastiekles kunt deelnemen, dan moet je bij de docent 

lichamelijke opvoeding een door de ouders ondertekend briefje inleveren. Je zult dan wel de 

les moeten bijwonen en de docent zal verdere afspraken met je maken.  

Wanneer je een langdurige blessure hebt, dan kun je uitsluitend in overleg met de docent en 

de teamleider een andere afspraak maken. 
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6. FEESTEN EN ACTIVITEITEN 
 

Docenten en schoolleiding dragen verantwoordelijkheid (voor zover mogelijk) als deze 

activiteiten op school of in een door school gehuurde ruimte plaatsvinden. Voor activiteiten die 

niet door of vanuit de school worden georganiseerd, draagt de school geen verantwoordelijkheid. 

Ook niet wanneer een docent op uitnodiging van de leerlingen (een deel van) de avond bijwoont.  

7. FLEXREGELS 
      

De geldende flexregels kun je vinden op de website van de school.  

8. LEERLINGENRAAD 
 

De leerlingenraad bestaat uit een delegatie van klassenvertegenwoordigers. 
 
Iedere klas kiest aan het begin van het schooljaar met de mentor een klassenvertegenwoordiger. 
Om tot een keuze van klassenvertegenwoordiger te komen kan de mentor een aantal 
competenties opstellen. De mentor bespreekt dit met de klas. 
Voor de herfstvakantie zijn alle klassenvertegenwoordigers bekend. 
 
Deze klassenvertegenwoordiger is een leerling die in naam van de klas, waar hij deel van 
uitmaakt, het woord voert. De klassenvertegenwoordiger brengt namens de klas de 
docenten/mentoren op de hoogte als er zaken zijn die namens de klas besproken moeten 
worden. Evenals zaken die het rooster betreffen zal de klassenvertegenwoordiger contact 
opnemen met de roostermaker. De klassenvertegenwoordiger zal na het gesprek met de 
docent/mentor/roostermaker verslag uitbrengen aan de andere leerlingen. 
 
De klassenvertegenwoordigers komen 5 keer per jaar, steeds 2 weken voor de leerlingenraad 
vergadering, bij elkaar per afdeling; Mavo, Havo en Vwo samen met de teamleiders. Zij kunnen 
tijdens deze bijeenkomst allerlei dingen bespreken die de klassenvertegenwoordigers dan weer 
aan de leerlingenraad kunnen voorleggen. 
 
De klassenvertegenwoordigers zijn bekend bij de administratie, roostermaker, mentoren en 
teamleiders.  
 
Voor bepaalde activiteiten kunnen de klassenvertegenwoordigers als klankbord fungeren. 
 
Uit alle klassenvertegenwoordigers wordt de leerlingenraad gevormd. Uit ieder leerjaar en uit alle 
niveaus zal een vertegenwoordiger gevraagd worden zitting te nemen in de leerlingenraad.  Klas 1 
en 2 hebben 2 vertegenwoordigers per leerjaar, klas 3 en 4 hebben 3 vertegenwoordigers per 
leerjaar, klas 5 heeft 2 vertegenwoordigers per leerjaar en klas 6 heeft 1 vertegenwoordiger. 
 
De leerlingenraad zal uit 13 leerlingen bestaan. De voorzitter en secretaris worden gekozen. De 
secretaris maakt van iedere bijeenkomst een verslag en verspreidt dit onder de 
klassenvertegenwoordigers. De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar, steeds 2 weken na de 
klassenvertegenwoordigers vergadering met de rector of een teamleider van de school. Zij 
krijgen agendapunten aangeleverd van de klassenvertegenwoordigers, rector of teamleiders. 
 
In de MR zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. 
 


