
Het Bouwens wil een sociale school zijn:
• We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer en voor de 
zorg voor elkaar;
• We helpen elkaar bij het oplossen van een probleem;
• We proberen er altijd rekening mee te houden dat mensen 
en situaties verschillend zijn.
 
Het Bouwens wil een actief leerzame school zijn:
• Je zorgt dat je op tijd in elke les bent, mét al je (werk)
boeken en benodigde lesmaterialen;
• Je hebt tijdens de les je jas uit (locker/kapstok) en je tas 
staat op de grond;
• Het gebruik van telefoon/media-apparaten tijdens 
de les mag alleen na toestemming van de docent en 
toezichthouder/medewerker.
 
Het Bouwens wil een open school zijn:
• We hebben respect voor elkaar en geven elkaar de ruimte;
• Je hoofdbedekking laat je gezicht helemaal vrij, zodat we 
open kunnen communiceren. Hoofddeksels zoals petjes zijn 
buiten school toegestaan;
• Je doet dát niet bij een ander waarvan jij zélf niet wilt dat 
jóú dat overkomt;
• Je spreekt elkaar aan op gedrag en verantwoordelijkheden. 

Het Bouwens wil een veilige school zijn:
• We lossen conflicten op een geweldloze manier op;
• We houden pesten en intimiderend gedrag in de gaten. 
Dit wordt niet getolereerd;
• Alle leerlingen van klas 1 t/m 3 blijven tijdens pauzes en 
tussenuren op het schoolterrein. 

Het Bouwens wil een gezonde school zijn:
• In onze school zijn drugs en alcohol verboden;
• Onze school is een rookvrije school;
• Onze school biedt gezonde voeding aan;
• Onze school stimuleert beweging.
 
Het Bouwens wil een schone school zijn:
• Tijdens de pauze eet en drink je alleen buiten of op de 
benedenverdieping (behalve in de klaslokalen);
• Je ruimt je eigen afval op;
• We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een schone, 
opgeruimde school.

Algemene afspraken
Binnen onze school streven wij ernaar iedereen een gezonde en veilige omgeving te bieden. We gaan  
hier op een positieve en fatsoenlijke manier met elkaar om. Norm daarvoor is dat we respect hebben 
voor elkaar, elkaars mening, herkomst, cultuur en elkaars bezittingen. Maar ook dat we de ander niet 
hinderen, letsel berokkenen of gemeen behandelen. Samen zorgen we voor een gezellige en rustige 
school, waar iedereen zich geaccepteerd voelt. Zo kunnen we samen waarborgen dat we een goede 
basis hebben om met elkaar te leren, te werken en te leven in en rondom school.



Enkele algemene regels 
• Leerlingen zijn op tijd in de les. Bij te laat komen moet je je 
de volgende schooldag om 8 uur melden op school; 
• In de school en op het schoolterrein wordt niet gerookt; 
• In de school en op het schoolterrein is het niet 
toegestaan onder invloed van alcohol te zijn, mogen geen 
alcoholhoudende dranken, inclusief energydrinks genuttigd 
worden en is het niet toegestaan alcoholhoudende dranken 
bij zich te hebben; 
• Op feesten, excursies en andere bijeenkomsten (ook 
buitenschoolse activiteiten, die door school georganiseerd 
zijn) is het voor alle aanwezigen verboden onder invloed 
te zijn van alcohol of andere (verboden) genotmiddelen, 
alsmede alcoholhoudende dranken en/of andere (verboden) 
genotmiddelen bij zich te hebben; 
• In de school en op het schoolterrein is het verboden in het 
bezit te zijn van cannabis producten of onder invloed te zijn 
van deze producten. Dit geldt ook voor alle andere, wettelijk 
verboden genotmiddelen; 
• Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook 
(kaartspelen, dobbelen, pokeren, enz.) is verboden in de 
school en op het schoolterrein. Wanneer er sprake is van 
handel (dealen) in verboden genotsmiddelen schakelt de 
schoolleiding de politie in; 
• Bij overtreding wordt de te nemen maatregel door de 
schoolleiding vastgesteld.

 

Social media
Wij willen een school zijn en blijven waar leerlingen, ouders 
en medewerkers, in een sfeer van respect en vertrouwen 
met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Ook 
op social media (bv. Facebook, Instagram  en WhatsApp) 
dienen allen respect voor de goede naam van elkaar en 
van de school te hebben en ieder in zijn waarde te laten 
die betrokken is bij de school. Leerlingen mogen tijdens 
de lessen actief zijn op social media, maar uitsluitend 
na uitdrukkelijke toestemming van de docent. Iedereen 
blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem 
gepubliceerde inhoud. Elke betrokkene moet uitdrukkelijk 
toestemming krijgen van een ander voor publicatie van 
informatie over die ander. Worden door leerlingen of 
medewerkers in enige communicatie waarbij de school
betrokken is, de fatsoensnormen overschreden (bv. pesten, 
stalken, bedreigen) dan zal de schoolleiding passende 
maatregelen nemen. Bij strafrechtelijke overtredingen wordt 
altijd aangifte gedaan bij de politie. Ouders dienen hun 
kinderen te wijzen op een juist en verantwoord gebruik van 
de social media.
 
Foto- en filmmateriaal
Gebruik van foto- en filmmateriaal gebeurt conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Educatieve video-opnamen in de klas
Bij de begeleiding van leerlingen, stagiaires en docenten 
maken we soms gebruik van video-opnamen om inzicht te 
krijgen in de interactie in de klas. Deze opnamen worden 
uitsluitend intern gebruikt en vernietigd na gebruik.



Leerlingenpas 
Aan het begin van elk schooljaar krijgt de leerling een 
leerlingenpas uitgereikt. Deze heeft de leerling op school 
altijd bij zich. De pas wordt gebruikt door de medewerker in 
het leerplein voor het reserveren van een van de computers, 
audioapparatuur of bij het uitlenen van boeken. 

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad vormt de schakel tussen wensen, 
gedachten en ideeën van leerlingen en de schoolleiding. De 
schoolleiding en de leerlingenraad vergaderen drie à vier 
keer per schooljaar. Het doel is om de school prettig, gezellig 
en leefbaar te houden. Wij blijven zo adequaat mogelijk ons 
onderwijs inrichten en vanzelfsprekend willen we ook de 
leerlingen hierover aan het woord laten. Wil je ook actief zijn 
in de leerlingenraad? Meld je dan bij jouw teamleider of bij 
de voorzitter van de leerlingenraad.  
 
Ontruimingsoefeningen
De school houdt ontruimingsoefeningen. Het is van groot 
belang dat iedereen op een rustige geordende manier 
het gebouw kan verlaten wanneer er een calamiteit 
is. De school beschikt over een aantal gediplomeerde 
bedrijfshulpverleners (BHV-ers).
 

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling 
van eigendommen van de leerlingen. Stichting LVO 
heeft als bevoegd gezag een aantal verzekeringen 
afgesloten: ongevallenverzekering (exclusief 
materiële schade), schoolreis- en excursieverzekering 
(inclusief annuleringsverzekering) en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn op
basis van secundaire dekking.

Roosterwijzigingen (dagrooster)
Roosterwijzigingen worden tijdig bekend gemaakt via het 
leerlingenadministratiesysteem (LAS). Deze wijzigingen zijn 
bindend. Afwijken hiervan kan alleen na toestemming van 
de teamleider. Het streven is om wijzigingen voor 13.00 uur 
voor de volgende dag te vermelden. De niet voorspelbare
wijzigingen (bijvoorbeeld ziekte van een docent) worden zo 
snel mogelijk verwerkt.  
 
Beschikbaarheid op schooldagen tot 16.30 uur  
Elke leerling dient elke schooldag tot uiterlijk 16.30 
uur beschikbaar te zijn voor (vervangende) lessen of 
projectwerkzaamheden. Er mag geen lesuur ongeoorloofd 
verzuimd worden door privéafspraken (zoals sporten of een 
bijbaantje).
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