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    Schoolregels Young Rotterdam Schooljaar 2022-2023 
 
Voor en na schooltijd 
 
• Als de school tijdens de lesuren activiteiten organiseert binnen of buiten het 

gebouw die deel uitmaken van je opleiding/opvoeding, ben je verplicht om 
daarbij aanwezig te zijn.  

• Pauzeren gebeurt in de aula of in de buurt van de school. Onderbouw 
leerlingen blijven in het zicht van de school (voor de school of in het park). 
Veroorzaak geen overlast bij de omwonenden. Na schooltijd ga je direct 
naar huis.  

• Young Rotterdam is ook jouw school en je bent er dus 
medeverantwoordelijk voor dat het gebouw netjes en opgeruimd is. Laat 
dus nergens rommel achter. 

• Je moet dagelijks tussen 8.00-17.00 beschikbaar zijn voor de school. 
Lessen, activiteiten of sancties gaan altijd vóór buitenschoolse afspraken of 
werk.  

• Roken is verboden voor alle leerlingen, ook in de buurt van school. Dit geldt 
tevens tijdens buitenschoolse activiteiten, pauzes en tussenuren. 

• Besteed aandacht aan je uiterlijke verzorging en kleed je representatief.  
• Zorg dat wij er trots op kunnen zijn dat je een leerling van onze school bent. 

In en buiten de school ben jij ons visitekaartje, gedraag je daar dus ook 
naar.  
 

In de school 
 

• Zorg dat je 10 minuten voor het begin van je 1ste les in de aula aanwezig 
bent. Wanneer de bel gaat, loop je direct naar het lokaal.   

• Gedraag je rustig in het gebouw. Praat op een rustige toon met elkaar en 
tijdens de lessen loop je niet zonder toestemming door het gebouw. 

• Zorg dat je binnen en buiten meehelpt om alles na de pauze weer netjes 
achter te laten! 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Laat je tas niet onbeheerd in 
de gang staan en in je kluis stop je alleen je eigen spullen.  

• Alleen tijdens de pauze of tijdens tussenuren mag je iets eten/ snoepen of 
drinken. Dit doe je in de aula en dus niet in lokalen of op gangen en 
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trappen. In het hele gebouw mag je geen kauwgom kauwen. Ook mag er 
geen energydrank in en om de school worden gedronken. 

• In het gebouw draag je geen koptelefoons, oortjes, petjes of capuchons 
e.d. 

• In het gebouw staat je mobiele telefoon uit en is deze opgeborgen. Alleen 
met toestemming van de docent mag je de telefoon gebruiken. Houd jij je 
niet aan deze regels dan wordt je telefoon in beslag genomen. 
 

Tijdens de lessen 
 
• Bij de start van de les hang je je jas op aan de kapstok.  
• Zorg dat je spullen compleet zijn bij de start van de les. De juiste boeken, je 

agenda, een etui met daarin meerdere pennen, potlood en waar nodig een 
geodriehoek, liniaal, gum, rekenmachine enz.  

• Natuurlijk heb je het huiswerk gemaakt. Ben je afwezig dan kijk je in 
Magister. Jij bent verantwoordelijk voor het op tijd inhalen van SO’s en 
toetsen (binnen een week). Je maakt een afspraak met de docent zodra je 
weer beter bent. Let erop dat al het gemiste werk ingehaald wordt. Je kan 
namelijk niet over wanneer er zaken niet afgerond zijn. 

• Tijdens de les ben je in het lokaal. Alleen met toestemming van de 
leerkracht mag je tijdens de lesuren op de gang zijn.  

• Je bent respectvol en beleefd tegen iedereen die bij Young Rotterdam 
werkt. Ook medeleerlingen behandel je met respect. Hebben we bezoek, 
zet dan helemaal je beste beentje voor. 

• Tijdens de gymlessen gebruik je de gymkleding van school en schoenen 
die je alleen in de zaal draagt. Als je vaak een gymles mist zal de 
gymdocent om een doktersverklaring vragen. Te veel gemiste gymlessen 
moeten ingehaald worden. 

• Word je, om wat voor reden dan ook, verwijderd uit de les? Dan meld jij je 
altijd bij de leerlingbegeleiding. Daar vul je het verwijderingsformulier in en 
maak je de les verder af. Aan het einde van de les ga je naar de 
desbetreffende docent terug voor een herstelgesprek, zodat je weer 
welkom bent in de volgende les. 
De docent vult het verwijderingsformulier ook in. Het formulier wordt naar je 
ouders en mentor gestuurd en in je dossier bewaard. Bij meerdere 
verwijderingen kan een schorsing of een advies andere school gegeven 
worden. 
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Verzuim 
 
Wanneer je ziek bent bellen je ouders ’s morgens vóór 8.30 uur de receptie. 
Leerlingen die niet op school zijn en die niet zijn afgemeld, worden gebeld. Is 
er niet gemeld en kunnen wij niemand bereiken dan ben je ongeoorloofd 
absent. Als dit vaker voorkomt zijn wij verplicht om dit bij leerplicht te melden. 
Als je tijdens de schooluren ziek naar huis wilt heb je altijd toestemming van je 
mentor nodig. Met toestemming van je mentor meld jij je bij de receptie. De 
receptie belt dan je ouders om te overleggen. Zonder contact met ouders mag 
je niet naar huis.  
Als je naar een arts of andere instantie moet, heb je daarvoor een afspraak 
gemaakt. Dit geef je dus van tevoren aan door middel van een afsprakenkaart. 
Heb je geen afsprakenkaart dan moeten je ouders van tevoren bellen. Bij 
terugkomst meld je je bij de receptie met de afsprakenkaart. Zonder bericht 
van je ouders of afsprakenkaart kun je dus niet weg. Bij vertrek meld je dit 
even bij de receptie. Je gaat dus nooit zonder toestemming de deur uit. 
Uiteraard probeer je je afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren te 
plannen. 
 
Te laat op school en in de les 
 
Als je te laat bent op school meld je je bij de receptie. De receptie meldt in 
Magister dat je aanwezig bent en je krijgt een te-laat-briefje. Dit briefje laat je 
aan de docent zien bij binnenkomst. Je wordt alleen in de les toegelaten als je 
een te-laat-briefje hebt. Kom je tussen de lessen door te laat bij de je les dan 
maakt je docent hier een vermelding van in Magister. 
 
Consequenties van te laat komen: 
 
Op tijd komen is erg belangrijk vandaar dat de overheid en wij hier duidelijke 
afspraken over hebben. Kom je te laat dan ontvang je eerst een 
waarschuwing. Kom je 3 x te laat dan moet je diezelfde dag een uur nablijven. 
Na 6 x te laat komen moet je twee uur nablijven en bij 9 x te laat komen 
moeten je ouders naar school komen voor een gesprek en moet jij een 
passend werkstuk maken. Bij 12 x te laat volgt een schorsing en een melding 
bij Leerplicht Rotterdam. Bij 15 x volgt een gesprek met Leerplicht en bij 18 x 
een taakstraf bij Bureau Halt of proces verbaal.   


