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Schoolregels - schooljaar 2020-2021   
 

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 schoolregels zorgen voor de positieve sfeer in school: op het Bertrand houden we 
rekening met elkaar en voelen we ons veilig. Samen zorgen we voor onze twee 
gebouwen, de ruimte rondom het gebouw en alle materialen die we hebben.  
 

DE LESTIJDEN  
1e lesuur -  8:20 – 8:50 uur (mentortijd & FLEX-loket) 
2e lesuur -  8:50 – 9:50 uur 
3e lesuur -  9:50 – 10:50 uur 
Pauze  -  10:50 – 11:20 uur 
4e lesuur -  11:20 – 12:20 uur 
Pauze  - 12:20 – 12:50 uur  
5e lesuur -  12:50 – 13:50 uur 
6e lesuur -  13:50 – 14:50 uur  
7e lesuur -  15:00 – 16:00 uur (FLEX-tijd) 
 
 

LESROOSTERWIJZIGINGEN 
De wijzigingen in het lesrooster staan vermeld in Zermelo.  
 

KOM OP TIJD! 
Voor aanvang van je eerste lesuur kun je alleen in de aula terecht. 
 
Als je te laat bent, meld je je altijd bij de conciërge, óók als je een heel lesuur hebt gemist. 
Om tijdens een les toegelaten te worden, krijg je van de conciërge een-te-laat briefje.  
 
Aanwezigheid op school (en op tijd komen) valt onder de Wet op de Leerplicht. Vandaar 
dat we een paar spelregels hebben opgesteld. 
 

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

 
o 2e en 3e keer te laat: 1 keer om 08:20 u melden ongeacht je rooster. 

o Er gaat een mail naar je ouders. Je mentor en afdelingsleider worden ook 
geïnformeerd. 

 
o 4e  keer te laat: 2 keer om 08:20u melden ongeacht je rooster. 

o Mail naar je ouders en mentor. Contact tussen mentor- leerling - ouders. Je 
afdelingsleider wordt geïnformeerd. 

 
o 5e keer t/m 15e keer te laat: 5 dagen om 08:20u melden ongeacht je rooster. 

o Mail naar je ouders, mentor en afdelingsleider.  
o Gesprek ouders, leerling, mentor, afdelingsleider en eventueel leerplicht. 

Uit dit gesprek kan een maatregel volgen.  
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ABSENTIE 
 

• In de Schoolgids staat beschreven wat je ouders moeten doen als je absent bent. 
Deze schoolgids staat op de website https://www.bertrand.nl/wp-
content/uploads/2020/07/Schoolgids-20-21-linkloos.pdf. 

• Afspraken met tandarts, dokter, fysiotherapeut maak je buiten schooltijd (8:50-
16:00 uur). Als dat echt niet lukt laat je je ouder(s)/verzorger(s) vooraf een 
briefje ‘absentiemelding’ invullen, dat je inlevert bij de conciërges of daar in de 
brievenbus gooit. Dit briefje kun je downloaden vanaf de website: 
https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2018/10/absentie-brief.pdf.  

• 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. 

• Ziekte of absentie tijdens Schoolexamen en/of het Centraal Examen: Let op! 
Hiervoor gelden andere (strengere) regels. Deze vind je in het examenreglement 
en PTA. Absentie (al dan niet terecht) kan consequenties hebben voor je cijfer of 
je recht op herkansen. 

• LO-LESSEN: Ben je wel aanwezig op school, maar kun je niet deelnemen aan de 
lessen Lichamelijke Opvoeding, 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. 

• VERLOF AANVRAGEN Als er een bijzondere reden is waarom je een dag of een 
paar dagen verlof wilt hebben, kunnen je ouders hiervoor een verzoek indienen. 
De voorwaarden en het formulier dat daarvoor nodig is kunnen je ouders ook 
vinden in de schoolgids. 

 
TIJDENS DE LESSEN 
Natuurlijk neem je actief deel aan de lessen en zorg je, samen met je klasgenoten voor 
een goede werksfeer. 
Als dat even niet lukt (en na waarschuwen lukt het nog steeds niet), dan kan je docent je 
laat afkoelen op de gang. Na een tijdje komt hij of zij je weer halen en lukt het 
waarschijnlijk wel. 
 

ALS JE DE LES MOET VERLATEN 
Ga niet in discussie met de docent op het moment dat je de les wordt uitgestuurd. Met 
een volle klas als publiek levert dat bijna nooit een oplossing op, het maakt het meestal 
alleen maar erger. Het gesprek volgt nadat je de procedure van eruit gestuurd worden 
hebt doorlopen. 
Als je er wordt uitgestuurd, meld je je bij de kamer van de Afdelingsleider. Als daar 
niemand is, ga je naar de administratie. Je krijgt een blad waarop je beschrijft waarom je 
de les bent uitgestuurd. Probeer zo serieus mogelijk te reflecteren op wat er gebeurd is en 
hoe je kunt voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. Als het verhaal op papier staat, ga je 
aan het werk voor het vak dat je op dat moment hebt. 
Je levert je verhaal aan het eind van de les in bij je docent en kunt dan hopelijk in een 
rustiger sfeer proberen het conflict op te lossen. Je maakt afspraken met je docent die op 
het formulier worden opgeschreven. Je docent kan consequenties verbinden aan wat er 
gebeurd is, je afdelingsleider kan dat ook doen. 
  

MOBIEL UIT! 
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 ervan. Als je deze regel 
overtreedt kan een docent je telefoon innemen en in bewaring geven op de administratie. 
Aan het einde van de dag haal je je telefoon op. Bij herhaaldelijke overtreding nemen we 
contact op met je ouders en kun je langere tijd je mobiel kwijt zijn. 

 
 

https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2020/07/Schoolgids-20-21-linkloos.pdf
https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2020/07/Schoolgids-20-21-linkloos.pdf
https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2018/10/absentie-brief.pdf
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HET STUDIECENTRUM 
Vanzelfsprekend werk je in het studiecentrum aan schooltaken en hou je je aan de 
instructies van de begeleiders. Zij zullen aangeven waar je stil moet zijn en waar je 
(zonder dat anderen daar last van hebben) kunt overleggen. 
 

ONLINE-LES EN GEBRUIK SOCIALE MEDIA 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op school zich veilig voelt. Daarom zijn er een 
aantal regels waar je je aan moet houden als je een online-les volgt. Ze zijn geldig in het 
online-leslokaal, als je een opgenomen les bekijkt maar ook als je een chatgesprek hebt 
met docenten of medeleerlingen. 
 
We hebben ook regels die gaan over het gebruik van sociale media op en over de school. 
Ze zijn ook geldig als je thuis met sociale media bezig bent en je iets schrijft over school 
of over andere leerlingen. Besef dan dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor je 
berichten en het delen van berichten via sociale media. 

 
HUISWERK 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van huiswerk in je agenda (papier of 
digitaal). Het huiswerk wordt vaak door docenten in Magister genoteerd, maar daar kun je 
geen rechten aan ontlenen. 

 
PAUZEREN 
Door de situatie rondom Corona pauzeren we zoveel mogelijk buiten. Hou je aan de 
instructies van de surveillanten (en blijf op veilige afstand). Onderbouwleerlingen blijven 
op het schoolterrein, bovenbouwleerlingen mogen van het terrein af, maar 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. 
Er wordt veel (extra) schoongemaakt in de gebouwen, maar het is onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het gebouw zo netjes mogelijk te houden. Overal staan 
afvalbakken, gooi daar alsjeblieft al je afval zelf in.  
 

SPORTIEF IN DE PAUZE 
Bij de Onderbouw is een speelveld waar je kunt voetballen, basketballen en tafeltennissen 
(alleen toegankelijk voor de leerlingen van de onderbouw). Je kunt een bal of 
tafeltennisbatjes ophalen bij de conciërge Onderbouw. Voetballen bij de Bovenbouw kan 
helaas niet, er is geen plek die geen overlast geeft in de lokalen. Daarom: neem geen bal 
mee naar school! 
 

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. Er is cameratoezicht, maar controleer alsjeblieft goed of 
je fiets op slot staat om narigheid te voorkomen.  
 

ROKEN 
Het Bertrand is een rookvrije school. Je mag nergens op het schoolterrein roken. 
 

ADMINISTRATIE 
Voor leerlingen is de administratie open in de pauzes van 10.50-11.20 uur en van 12.20-
12.50 uur.  

 
KLEDINGVOORSCHRIFT 

https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2021/04/OVO_richtlijnen_online_les.pdf
https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2021/04/OVO_richtlijnen_social_media.pdf
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In de school mag je geen aanstootgevende, discriminerende of beledigende kleding 
dragen. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, beschadiging en/of 
vernieling. Als er (meestal per ongeluk) iets stuk gaat door toedoen van een andere 
leerling moeten jullie dat onderling regelen. Je afdelingsleider kan bemiddelen als dat 
noodzakelijk is. In de meeste gevallen zullen je ouders dan de 
aansprakelijkheidsverzekering (verplicht voor iedereen) moeten inschakelen.  
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. Wees extra 
voorzichtig met je mobiel en je laptop en laat die niet onbeheerd achter. 
 
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 2020 


