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Schoolregels - schooljaar 2019-2020
De schoolregels gelden voor alle leerlingen van het Bertrand Russell college. Daar waar
er verschillen optreden tussen de Onderbouw en de Bovenbouw wordt dat aangegeven.

DE LESTIJDEN
1e lesuur
2e lesuur
Pauze
3e lesuur
Pauze
4e lesuur
5e lesuur
6e lesuur*

-

08.20 – 09.30 uur
09.30 – 10.40 uur
10.40 – 11.10 uur
11.10 – 12.20 uur
12.20 – 12.50 uur
12.50 – 14.00 uur
14.00 – 15.10 uur
15.10 – 16.00 uur / 16.20 uur

*Het 6e lesuur duurt 50 minuten en is bestemd voor begeleidingsactiviteiten. Soms is het
nodig een 70 minuten les op het 6e uur te plaatsen. Deze les stopt dan om 16.20 uur.

LESROOSTERWIJZIGINGEN
De wijzigingen in het lesrooster staan vermeld op de monitor in de Onderbouw en de
Bovenbouw. De wijzigingen worden ook vermeld op de website: www.bertrand.nl

OP TIJD KOMEN
Op een school met 1175 leerlingen speelt de klok een belangrijke rol. Je wordt dan ook op
tijd in de klas verwacht.
07.45 uur:
de schooldeuren gaan open. Je kunt alleen terecht in de aula.
08.15 uur:
de eerste bel gaat – je gaat naar het leslokaal voor het eerste lesuur.
08.20 uur:
de tweede bel gaat – de les begint.
09.25 uur:
leerlingen die het tweede uur met de lessen beginnen, zorgen ervoor dat ze
in de aula zijn.
09.30 uur:
de bel gaat – het tweede lesuur begint.
Als je te laat bent, meld je je altijd bij de conciërge, óók als je een heel lesuur hebt gemist.
Om tijdens een les binnen te komen, krijg je van de conciërge een-te-laat briefje.

TE LAAT KOMEN - Regels en afspraken
Het uitgangspunt is: we doen allemaal ons best doen om op tijd in elke les te zijn.
Aanwezigheid op school (en op tijd komen) valt onder de Wet op de Leerplicht. Vandaar
dat we een paar spelregels hebben opgesteld om ervoor te zorgen dat we op tijd komen.


1e x te laat:
Dat kan een keer gebeuren. Er volgen geen consequenties.



2e en 3e x te laat: 1 keer om 07.45u melden ongeacht je rooster.
o Er gaat een mail naar je ouders, mentor en afdelingsleider ter informatie.



4e x te laat: 2 keer om 07.45u melden ongeacht je rooster.
o Mail naar je ouders, mentor en afdelingsleider. Contact tussen mentorleerling - ouders.



5e x t/m 15e x te laat: 5 dagen om 07:45u melden ongeacht je rooster.
o Mail naar je ouders, mentor en afdelingsleider.
o Gesprek ouders, leerling, afdelingsleider en eventueel leerplicht. Uit dit
gesprek kan een maatregel volgen.
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ABSENTIE








Als je niet naar school kunt door ziekte, laat je je ouder(s)/verzorger(s) tussen
08.00 en 08.20 uur naar school bellen - Onderbouw tel. 075-6404104,
Bovenbouw tel. 075-6210426.
Als je van tevoren weet dat je afwezig bent (bijvoorbeeld i.v.m. tandarts- of
doktersbezoek), laat je je ouder(s)/verzorger(s) een briefje schrijven, dat je
inlevert bij de conciërges of in de brievenbus aldaar deponeert. Dit briefje kun je
downloaden vanaf de website. Plan een tandarts- of doktersbezoek buiten
schooltijd.
Word je ziek op school dan meld je je af bij de conciërges. Zij nemen dan direct
contact op met je ouder(s)/verzorger(s) (thuis of op het werk) om te melden dat je
ziek naar huis gaat.
Schoolexamen en/of het Centraal Examen: Leerlingen die ziek zijn bij een
schoolexamen en/of het Centraal Examen moeten dit door hun
ouder(s)/verzorger(s) vooraf laten melden bij de afdelingsleider/secretaris
eindexamen.
LO-LESSEN: Ben je wel aanwezig op school, maar kun je niet deelnemen aan de
lessen Lichamelijke Oefening, dan meld je je persoonlijk bij de LO-docent vóór de
les begint. De docent beslist dan wat er moet gebeuren. Meestal kun je assisteren
in de les.

PROEFWERKEN INHALEN
Als je afwezig bent geweest tijdens een toets/proefwerk, dan neem je zelf zo spoedig
mogelijk contact op met de docent om deze toets in te halen.
Toetsen/proefwerken worden ingehaald op de donderdagmiddag om 16.00 uur. In
de Bovenbouw in de mediatheek; in de Onderbouw in lokaal P4.

EXTRA VRIJE DAGEN
Volgens voorschriften van het Ministerie van Onderwijs is het niet toegestaan buiten de
officieel vastgestelde vakanties extra dagen vrij te geven. Deze voorschriften zijn
vastgelegd in de Wet op de leerplicht en het niet navolgen hiervan is strafbaar. Wij zijn
dan genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in geval van gewichtige omstandigheden schriftelijk verlof
aanvragen bij de directie. De richtlijnen voor verlof kunt u vinden op de website en op het
aanvraagformulier verlof.

LESAFSPRAKEN
Actieve werkhouding in de les
Je neemt actief deel aan de lessen en levert een bijdrage aan een goede werksfeer.
Als dat niet lukt, dan is één van de mogelijkheden dat de docent je laat afkoelen op de
gang. Je verblijft dan kort buiten het lokaal. Belangrijk is dat je op de plek blijft die door de
docent is aangewezen.
Uitgestuurd op Onderbouw
Als je er wordt uitgestuurd, meld je je bij de schoolleiding Onderbouw. Bij afwezigheid van
de schoolleiding meld je je bij de administratie. Je krijgt een blad waarop je schrijft
waarom je de les bent uitgestuurd. Als het verhaal op papier staat, ga je aan het werk
voor het vak dat je op dat moment hebt.
Je levert het verhaal aan het eind van de les in bij de docent die je eruit heeft gestuurd en
je maakt afspraken met hem/haar.
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Uitgestuurd op Bovenbouw
Leerlingen van de 3e klas die de klas worden uitgestuurd melden zich bij de heer
J. Plooijer, afdelingsleider leerjaar 2 en 3, leerlingen van 4- en 5 havo die de klas worden
uitgestuurd, melden zich bij mevrouw M. Scholten, afdelingsleider leerjaar 4- en 5 havo en
leerlingen van 4-, 5- en 6-atheneum die de klas worden uitgestuurd melden zich bij
mevrouw I. van ’t Hull, afdelingsleider leerjaar 4, 5 en 6 atheneum.

Mobiele telefoon
Mobiele telefoons staan uit én zijn niet zichtbaar tijdens de les behalve als de docent in
verband met een lesopdracht toestemming geeft voor het gebruik van de mobiele
telefoon.

Werken in het computerlokaal en het studiecentrum
Er mag hier alleen onder begeleiding van een docent of docent-assistent worden gewerkt.
Je bent tijdens de les of tijdens een studie-uur aan het werk aan de opgegeven
lesopdrachten en/of schoolwerk. Het spelen van games en dergelijke is uiteraard
verboden.
Voor het versturen van werk naar docenten of medeleerlingen maak je gebruik van het
E-mailaccount dat door de school is verstrekt. Het gebruik van een privé-account is niet
toegestaan.
Het studiecentrum (bovenbouw) bestaat uit:
 De mediatheek; dit is een stilteruimte
 De computerruimte; hier mag fluisterend worden overlegd

HUISWERK
De leerlingen schrijven zelf hun huiswerk op in hun agenda. Het huiswerk staat voor de
onderbouwleerlingen in principe ook in Magister genoteerd, maar daar kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

OCHTEND- EN MIDDAGPAUZE
Onderbouw:
De leerlingen uit de 1e en 2e klassen pauzeren in de aula of op het plein. Je blijft op het
schoolterrein.
Bovenbouw:
De leerlingen uit de 3e , 4e, 5e en 6e klassen gaan in de pauzes naar de aula of naar
buiten.
De afspraak is dat je niet in de woonwijk (met name het Spinozahof) bij de school, op het
schoolplein van de Onderbouw, in de Jan Brassertunnel of bij het Trias Vmbo pauzeert.

Balspelen:
Bij de Onderbouw is een speelveld waar voetballen en basketballen is toegestaan voor de
leerlingen uit de onderbouw. Een bal kan worden opgehaald bij de conciërge Onderbouw.
Voetballen rond de Bovenbouw is niet toegestaan, omdat dit storend werkt op de
omgeving. Het is niet toegestaan een bal naar school mee te nemen.
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LOKALEN, GANGEN en LESHUIZEN
Er kan worden gepauzeerd in de aula, het atrium (onderbouw), de gangen op de begane
grond (onderbouw) en de garderobe (bovenbouw). De overige gangen, trappenhuizen,
lokalen en leshuizen worden alleen gebruikt tijdens lestijd. Eten en drinken is in verband
met de hygiëne in deze ruimtes niet toegestaan

AULA
Houd de school netjes !! Gooi je afval in de prullenbakken!

GARDEROBE (bovenbouw) & ATRIUM (onderbouw)
Ga zorgvuldig om met de eigendommen van jezelf en anderen. Berg waardevolle spullen
op in je kluisje. Jassen horen aan de kapstok of in je kluisje, niet in de lokalen of
leshuizen.

FIETSENSTALLING
De fietsenstalling is een kwetsbare plek! Alle fietsen en brommers dienen OP SLOT en in
de REKKEN te worden geplaatst.

ROKEN
Roken is in de school niet toegestaan. Op de schoolpleinen van de onderbouw en de
bovenbouw mag niet gerookt worden!

ADMINISTRATIE
In de pauzes van 10.40-11.10 uur en van 12.20-12.50 uur kun je met vragen, formulieren,
enz. bij de administratie terecht.

FEESTAVONDEN
Feestavonden worden aan het begin van het schooljaar en tijdens het schooljaar bekend
gemaakt. Alcoholische dranken en introducés zijn tijdens deze avonden niet toegestaan.

KLEDINGVOORSCHRIFT
In de school mag geen aanstootgevende, discriminerende of beledigende kleding
gedragen worden.

EIGENDOMMEN VAN LEERLINGEN
De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, beschadiging en/of
vernieling. Er is geen verzekering tegen het ontvreemden, het beschadigen en/of
vernielen van goederen of kleding van leerlingen. Je kunt zelf de kans op diefstal sterk
verkleinen door geen kostbare voorwerpen mee naar school te nemen, goed op je spullen
te letten en je kluisje te gebruiken.
Voor aanvullende regels en afspraken, zie onder andere:
 de schoolgids (geplaatst op de website)
 het leerlingenstatuut (geplaatst op de website)
 de overgangsnormen; (geplaatst op de website).

September 2019
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