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Inleiding
Op NSG Groenewoud werken en leren we vanuit vertrouwen. We geven elkaar de
ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zo willen we de creativiteit,
betrokkenheid en ook het plezier van iedereen die op onze school leert en werkt
vergroten. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en
duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat iedereen deze kernwaarden respecteert.
Om ervoor te zorgen dat onze school een fijne en veilige plek is voor ons allemaal,
hebben we regels en afspraken.
Als je vragen hebt over je rechten en plichten als leerling van NSG Groenewoud, kun
je het leerlingenstatuut, het reglement genotmiddelen en het verzuimprotocol vinden
op de website van onze school (www.nsg-groenewoud.nl).

Respect voor jezelf en elkaar
•
•
•
•

Ik laat iedereen in zijn waarde, ongeacht achtergrond, geslacht, ras, geloof of
seksuele geaardheid.
Ik heb vrijheid van uiterlijk, behalve wanneer bepaalde kleding vanwege gebruiksof veiligheidseisen verplicht is.
Ik respecteer de privacy van anderen, ook op sociale media.
Wanneer ik publiceer op sociale media, doe ik dat met respect voor de naam van
de school, medeleerlingen en medewerkers.

Algemeen

•
•
•
•
•
•

Ik neem deel aan alle lessen en andere activiteiten volgens het rooster.
Ik ben goed voorbereid en zorg dat ik op de hoogte ben van actuele informatie:
voor de start van de lessen controleer ik of er belangrijke e-mailberichten van
school zijn en of er roosterwijzigingen zijn.
Ik heb mijn schoolpasje altijd bij me.
Post voor medewerkers leg ik in de postvakken.
Ik luister naar aanwijzingen van alle personeelsleden.
Wanneer 5 minuten na aanvang van een les een docent afwezig blijft, gaat één
van mijn klasgenoten naar de roosterkamer. Als er een vervanger komt voor de
afwezige docent ga ik altijd naar de les. Wanneer dit mijn laatste uur is kan de
surveillant mij toestemming geven om naar huis te gaan.

Tijdens de les

•
•
•
•
•

Mijn jas en persoonlijke spullen berg ik op in mijn kluisje.
Ik kom op tijd en voorbereid in de les.
Ik zet mijn mobiele telefoon en andere apparatuur tijdens de les uit en houd deze
uit het zicht, tenzij de docent toestemming tot gebruik geeft.
Ik zorg ervoor dat iedereen ongestoord kan werken.
Ik laat mijn werkplek schoon achter.

Tijdens de digitale les
• Als ik in quarantaine zit, vraag ik mijn ouders/verzorgers dit te melden en volg ik
•
•
•
•

de lessen online.
Als ik door bijzondere omstandigheden de lessen digitaal volg, vraag ik vooraf
toestemming aan de zorgcoördinator. (a.scheffers@nsg-groenewoud.nl)
Ik schakel mijn microfoon uit, tenzij de docent mij vraagt deze aan te zetten.
Ik ben zichtbaar in de digitale les, mijn camera staat aan.
Ik werk vanuit mijn schoolaccount. Daarmee ben ik zichtbaar en werk ik vanuit
een beveiligde omgeving.

In en om het schoolgebouw

•
•
•
•
•
•

Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen en andermans spullen.
Ik deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.
Ik zet mijn fiets of scooter in de daarvoor bestemde rekken in de stalling.
Ik verblijf alleen op het schoolplein of op het veldje in het wijkparkje achter de
stalling. De speeltuin achter het schoolgebouw is voor jonge kinderen uit de
buurt.
Ik eet en drink in de pauze.
Ik gebruik de studieruimtes op de gangen alleen tijdens de pauzes als
pauzeruimte. Tijdens vrije lesuren kan ik daar studeren.

Afwezigheid
•
•
•

Ik ben op de hoogte van de regels m.b.t. afwezigheid tijdens lestijd en houd me
aan de afspraken.
Als ik door ziekte afwezig ben, zorg ik ervoor dat mijn ouders/verzorgers dit ’s
morgens tussen 08.00 - 09.00 uur via de mail of telefonisch doorgeven.
Als ik afwezig ben vanwege een medisch bezoek, meldt mijn ouder/verzorger dit
vooraf via de mail (verzuim@nsg-groenewoud.nl) of telefonisch.

Speciaal voor brugklasleerlingen

•
•
•

Ik zet mijn fiets in een fietsenrek in de stalling aan de zijde van de Van Den
Boenhoffstraat.
Ik loop via het trottoir van de Van Den Boenhoffstraat naar het binnenplein en ga
via de trap het brugklasgebouw binnen.
Ik pauzeer in de brugklasaula.

