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Als leerling van SG de Overlaat ben je medeverantwoordelijk voor een:
ordelijke en nette school
een veilige school
een school met een fijne leef- en werksfeer

RESPECT
01. SG de Overlaat is een samenwerkingsschool in Waalwijk met een brede denominatie (algemeen bijzonder, roomskatholiek en protestants-christelijk). Op onze school is er ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten.
Respect staat daarom voorop in de manier waarop we met elkaar en met elkaars spullen, ideeën, meningen en
levenswijzen omgaan. We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen herkennen en verstaan. Om die reden dragen we
geen petten en dergelijke en wordt er bij ons alleen Nederlands gesproken.
Je brengt veel tijd door op de Overlaat. Het is van belang dat je die tijd op een fijne manier beleeft en met plezier naar
school gaat. Daarbij hebben we elkaar nodig. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat we van elkaar verwachten
hebben we deze regels opgesteld:
LESDAG
02. Zorg ervoor dat je altijd op tijd in de les komt. Op die manier mis je geen leerstof en kunnen de lessen rustig doorgaan.
03. Als je ziek bent, dienen jouw ouders/verzorgers dit digitaal door te geven via Magister, vóór de start van je eerste les.
Zo weten we waarom je afwezig bent. Voor een bezoek aan de dokter of tandarts moeten je ouders/verzorgers vooraf
bij de verzuimcoördinator schriftelijk verlof aanvragen met behulp van het speciale verlofbriefje. Bijzonder verlof voor
bijvoorbeeld bruiloften moet schriftelijk worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Zij zullen dit kortsluiten met de
directeur onderbouw of directeur bovenbouw die hiervoor uiteindelijk goedkeuring moet geven.
04. Het kan zijn dat er tijdens de les iets gebeurt waarmee je het niet eens bent of wat je niet prettig vindt. Daar kan
natuurlijk over gepraat worden. Doe dit na de les, dat is voor iedereen prettiger. Bovendien voorkom je daarmee
problemen, want een docent kan je wegsturen als je brutaal reageert of de les verstoort. Mocht dat toch een keer
gebeuren, dan krijg je een gele brief. Op die brief schrijven jij en je docent wat er is gebeurd en wordt aangegeven wat
de gevolgen zijn. Je ouders moeten die brief ondertekenen. De volgende dag lever je de brief in bij lokaal B004.
05. Als je uit bent ga je direct naar huis. Zo blijft het rustig op school en kunnen we goed het overzicht bewaren over de
leerlingen die nog les hebben.
VEILIGHEID
06. We willen natuurlijk dat je spullen veilig zijn. Zet je (brom-)fiets / scooter daarom altijd op slot en berg je waardevolle
spullen op in je kluisje. Laat geen spullen in de aula of op het plein liggen. Zo is de kans erg klein dat er iets mee
gebeurt.
07. Om drukte en onveilige situaties in de fietsenstalling te voorkomen, willen we graag dat je, nadat je je (brom)fiets of
scooter gestald hebt, doorloopt naar de aula of het schoolplein. Fietsen of brommen mag alleen buiten de
fietsenstalling.
08. Tijdens de leswisselingen begeven zich grote groepen leerlingen naar een ander lokaal of naar de aula. Om dat goed te
laten verlopen, maak je gebruik van de stenen trappen in de zijgangen als je naar boven gaat en van de houten trap in
het midden als je naar beneden gaat.
09. Tijdens tussenuren en pauzes blijft iedereen op het schoolterrein. Dit heeft te maken met het feit dat de school onder
schooltijd voor alle leerlingen verantwoordelijk is. Is er toch een dringende reden om van het terrein af te gaan, dan
vraag je toestemming aan de directie. Het kan voorkomen dat je twee of meer aaneengesloten tussenuren hebt. Nadat
je toestemming hebt gevraagd aan de KTL (kernteamleider), mag je in de meeste gevallen wel van het schoolterrein af.
10. De school wil graag toezicht houden op haar eigen leerlingen. Daarom is er afgesproken dat we geen buitenstaanders
mee naar het schoolterrein of het schoolgebouw nemen. Als het echt nodig is, vraag je toestemming aan de directie.
11. Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan, tenzij de docent toestemming geeft om deze te
gebruiken voor onderwijskundige/educatieve activiteiten. In ieder lokaal hangt een telefoontas. Aan het begin van de les
stop je jouw telefoon in de telefoontas en aan het einde van de les haal je deze eruit. Bij overtreding wordt je telefoon
ingenomen. Je kunt hem dan aan het einde van je lesdag bij de desbetreffende docent ophalen. Vind je het vervelend
om jouw telefoon in de telefoontas te doen, dan verwachten wij dat deze in jouw kluisje ligt. Je bent zelf
verantwoordelijk voor jouw telefoon. In geval van nood of om andere belangrijke redenen zijn leerlingen te allen tijde via
de receptie van de school bereikbaar. In de aula of op het plein mag je bellen. Het maken van foto’s of filmpjes mag
alleen als je daarvoor toestemming hebt. Dit uiteraard in verband met de privacy.
12. Op last van de politie of de directie kan er een kluisjescontrole plaatsvinden.
13. We hebben een rookvrij schoolterrein. Roken is niet toegestaan.

z.o.z.

14. We zijn een gezonde school. Het nuttigen van energiedrankjes en/of chips is niet toegestaan.
15. Omdat we willen dat iedereen veilig is op onze school zijn alcohol, drugs, wapens, vuurwerk, laserpennen of andere
gevaarlijke voorwerpen verboden. Het bezit hiervan wordt bestraft en betreffende spullen worden ingenomen. De politie
zal indien nodig worden geïnformeerd. De school geeft geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade.
16. Je moet altijd je Overlaatpasje mee naar school nemen.
17. Omdat het belangrijk is dat we elkaar duidelijk kunnen herkennen en in bepaalde lessen ook de veiligheid in gevaar kan
komen, is het dragen van petten en dergelijke in de school niet toegestaan.
18. Bij verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen is de school niet verantwoordelijk.

HYGIËNE
19. Afval en dergelijke doe je in de daarvoor bestemde afvalbakken. Op die manier blijft onze school schoon en netjes.
Rommelmakers worden gevraagd mee te helpen bij het schoonmaken. Elke klas heeft per periode een corveedienst. Zo
werken we samen aan een fijne en schone omgeving.
20. In de aula of op het plein mag je eten en drinken. Er zijn afvalbakken geplaatst waar je het afval in kunt doen.
21. Je jas stop je altijd in je kluisje.
22. Op onze school wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke werksfeer. Daarbij hoort passende kleding. Kleding die
grote delen van het lichaam onbedekt laat en kleding met aanstootgevende teksten of afbeeldingen leiden af en staan
een normale communicatie en werksfeer in de weg. Daarom willen we niet dat je dat soort kleding draagt. Wij vragen
ouders/verzorgers er op toe te zien dat onze leerlingen netjes gekleed op school verschijnen.

ICT
23. De ict-faciliteiten zoals e-mail en internet mag je alleen gebruiken voor onderwijskundige/educatieve activiteiten. De
school kan dit controleren.
24. De beheerders/docenten hebben toegang tot je mappen/bestanden.
25. Je mag alleen gebruik maken van door de school aangeboden software en programma’s die via het
startmenu/bureaublad direct te starten zijn.
26. Het is niet toegestaan de goede werking van programma’s, bestanden en pc’s te belemmeren door bijvoorbeeld het
ongeoorloofd ophalen van bestanden en programma’s van het net.
27. Uiteraard is het verboden informatie te verwerken, op te slaan, te raadplegen en/of te verspreiden waarvan de inhoud
obsceen, lasterlijk, racistisch of discriminerend is.
28. Bij overtreding van de regels kan jou de toegang tot de pc’s van de school voor enige tijd ontzegd worden.
Alle regels in het schoolreglement zijn samengevat en terug te vinden in de 10 OVERLAAT-REGELS.

______________________________________________________ (naam), leerling van SG de Overlaat kent de regels.
Hij/zij is verplicht zich hieraan te houden.
Handtekening leerling,

Voor gezien,
handtekening ouders/verzorgers,

______________________________________

________________________________________

