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Afspraken Huygens College – locatie Middenweg 

 

 

Het Huygens College is een veilige school. Daarom hanteren we duidelijke afspraken1 en vinden 

we het normaal dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.  

 

 

Onze belangrijkste afspraak: 

 

1. We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen. 

 

 

 

Andere belangrijke afspraken zijn: 

 

2. We gaan goed voorbereid naar de les. 

3. Tijdens de les zijn we in het lokaal, tenzij de docent toestemming geeft om ergens anders 

te werken. 

4. Eten en drinken doen we alleen in de pauzeruimtes (aula). Bij warm weer kan de docent 

toestemming geven om water te drinken in het lokaal. 

5. Afval doen we in de juiste prullenbak. 

6. We dragen in school geen petten of mutsen. 

7. Telefoons bevinden zich tijdens de les in de telefoontas, tenzij de docent aangeeft dat je 

de telefoon nodig hebt om aan de les mee te doen. 

8. Op en naast het schoolterrein mag niet gerookt worden. 

9. Leerjaar 1 mag tijdens schooltijd niet van het schoolterrein. 

 

 

 

Afspraak is afspraak betekent: 

 

 Dat iedereen de afspraken kent en zich er aan houdt. 

 Dat we maatregelen nemen als je je niet aan deze afspraken houdt. 

 

 

 

Op de volgende bladzijden worden de afspraken verder toegelicht. 

 

                                                 
1 Deze afspraken zijn een uitwerking van het leerlingenstatuut. 
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Basisafspraken op het Huygens College 

 

A. We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. 

 

Je voelt je veilig als anderen je met respect behandelen en zorgvuldig omgaan met je spullen. 

Natuurlijk ga je ook zorgvuldig om met het schoolgebouw en alles wat daarbij hoort en zorg je dat 

alles netjes en schoon blijft. 

 

B. Het is verplicht om de lessen te volgen. 

 

Onderstaande is een korte samenvatting van het verzuimprotocol. 

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je onverwacht de lessen niet kunt volgen door ziekte of 

andere omstandigheden. Dan gelden de volgende afspraken: 

 Je ouders/verzorgers bellen tussen 07.45 en 08.30 uur naar school om je ziek of absent te 

melden. 

 Als je in de loop van de dag ziek wordt, ga je eerst langs de receptie om je af te melden en 

pas daarna naar huis. 

 Zodra je weer op school bent, lever je de absentiekaart in bij de receptie. Op de kaart wordt 

door je ouders een verklaring voor je afwezigheid gegeven. 

 Het is je eigen verantwoordelijkheid om de gemiste lesstof in te halen. Voor gemiste toetsen 

ga je zelf naar de docent om een nieuwe afspraak te maken 

 Soms weet je al lang van te voren dat je niet op school kunt zijn vanwege bijzondere 

omstandigheden. Dan gelden de volgende afspraken: 

 Je ouders/verzorgers moeten twee weken van te voren schriftelijk verlof aanvragen bij 

de afdelingsleider (het formulier vind je op de website). 

 Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de werksituatie van je ouders/verzorgers dit 

nodig maakt of bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. De voorwaarden staan 

op de website van de school. 

 Het is je eigen verantwoordelijkheid om de gemiste lesstof in te halen. Voor gemiste 

toetsen ga je zelf naar de docent om een nieuwe afspraak te maken. Als je van te voren 

al weet dat je een toets gaat missen, bespreek je dit vooraf met de docent. 

 

Als je spijbelt (ongeoorloofd afwezig) worden er altijd maatregelen genomen (zie verzuimprotocol). 

 

C. De lessen beginnen op tijd. 

 

Een les is een duidelijke afspraak met docent en klasgenoten en dus zorg je dat je er op tijd bent. Als 

je toch te laat komt, gelden de volgende afspraken. 

 Als je te laat bent voor het eerste lesuur ga je direct naar de receptie om je te melden. 

Daarna ga je naar de les. Je moet je de volgende lesdag om 8 uur melden.  

 Als je gedurende de lesdag te laat komt, zet de docent een melding in Magister. Je moet je 

de volgende om 8 uur melden bij de receptie. 

 Als je vaker dan 2 keer te laat komt, worden je ouders op de hoogte gebracht en moet je 

nablijven (zie het verzuimprotocol). 
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D. Tijdens de les levert iedereen een positieve bijdrage. 

 

Tijdens de les staat een plezierige werksfeer centraal. Daar werkt iedereen aan mee. Docenten 

maken aanvullende afspraken met de klas over de gang van zaken tijdens de les. Als je de werksfeer 

verstoort, kan de docent je uit de les verwijderen. Dan gelden de volgende afspraken: 

 Meld je direct bij je afdelingsleider. 

 Als die er niet is ga je naar een andere afdelingsleider of de receptie.  

 Na het melden, vul je een uitstuurformulier in. 

 De rest van het lesuur ga je aan het werk (de afdelingsleider of de conciërge zegt waar je 

moet zitten). 

 Aan het eind van het lesuur meld je je bij de docent en bespreek je het uitstuurformulier. 

 Je maakt afspraken met de docent over het inhalen van de lestijd en de extra taken die je 

moet doen. 

 Als je vaker uit de les wordt gestuurd, neemt de afdelingsleider extra maatregelen en worden 

je ouders geïnformeerd. 

 

E. Eten en drinken doe je zo gezond mogelijk 

 

Bij een veilige school hoort ook dat we proberen gezond te eten en te drinken. De school heeft een 

aula waar je in de pauzes je lunchpakket kunt opeten. Verder kun je ook broodjes en iets te drinken 

kopen. Voor eten en drinken op school gelden de volgende afspraken: 

 Eten en drinken is toegestaan in de pauzeruimtes (aula).  

 Al je afval doe je natuurlijk in de juiste afvalbak. 

 Als je de aula verlaat, laat je de tafel netjes achter. 

 We willen een gezonde school zijn en daarom  is het bezit of gebruik van sommige produkten 

verboden: 

o Energy-drinks 

o Alcohol 

o Drugs 

 De school voert een anti-rookbeleid. Op het schoolterrein mag niet worden gerookt. 

 

F. Je mobiele telefoon gebruik je alleen waar en wanneer het mag. 

 

Bereikbaar zijn is steeds belangrijker voor mensen. Maar mobiele telefoons kunnen ook enorme 

stoorzenders zijn. Daarom gelden bij ons op school de volgende afspraken: 

 Als je met telefoon het lokaal binnenkomt doe je je telefoon meteen in de telefoontas. Je 

kunt je telefoon ook thuis laten of in je kluis bewaren. De school is niet aansprakelijk voor 

diefstal/beschadiging van telefoons in de telefoontas.  

 Het is toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken in de aula en op het schoolplein. In de 

lokalen is het gebruik van je mobiele telefoon alleen toegestaan met toestemming van de 

docent. 

 Het maken van filmpjes, foto’s of geluidsopnamen is verboden, tenzij je toestemming van de 

schoolleiding hebt. 
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G. Zorg voor rust en veiligheid in en om het gebouw. 

 

Veiligheid in en om het gebouw is belangrijk. Daarom gelden de volgende afspraken: 

 

Schoolplein: Zet je fiets/scooter netjes in de stalling die daarvoor is aangewezen. In de 

fietsenstalling mag niet gepauzeerd worden. Op het schoolplein mag je niet fietsen of 

met je scooter rijden. 

 

Studieruimtes: Onze school heeft verschillende studieruimtes. Als je hier wilt werken, gelden de 

volgende afspraken. 

 

 Studieruimtes op de gangen: Tijdens lesuren kun je hier (dus buiten het lokaal) werken met 

toestemming van je docent. In de studieruimtes mag je zachtjes met elkaar overleggen. Eten, 

drinken en pauzeren is hier niet toegestaan. Tijdens pauze moeten deze ruimtes leeg zijn. 

 

 Studieruimte bij de mediatheek: Als je geen les hebt, mag je hier werken met toestemming 

van een medewerker van de mediatheek  (en als er plaats is). Er is een stilteruimte en een 

ruimte bij de aula waar je zachtjes met elkaar kan overleggen. Eten en drinken is hier niet 

toegestaan, met uitzondering van de pauzes als dit pauzeruimte is. 

 

 Tijdens lesuren moet het rustig zijn op de gangen. Het is daarom niet toegestaan je tijdens 

lestijden op de gang te bevinden. Tijdens een tussenuur zijn er twee mogelijkheden: 

o Rustig werken in een studieruimte 

o Gezellig kletsen in de aula op de begane grond of buiten op het plein. 

 

H. Gebruik de voorzieningen die de school biedt op een zorgvuldige manier. 

 

Op school volg je natuurlijk vooral lessen. Maar soms wil je ook zelf even rustig kunnen werken. De 

school biedt daarvoor de mogelijkheid in de mediatheek en in de studieruimte. Hiervoor gelden de 

volgende afspraken: 

 In de mediatheek kun je boeken lenen, maar ook rustig werken. Hiervoor is altijd je 

mediatheekpas nodig. Jassen en tassen mogen niet mee naar binnen en ook eten en drinken 

is hier niet toegestaan. Natuurlijk zorg je ook hier voor een goede werksfeer. Let op de 

huisregels van de mediatheek. 

 De studieruimte is een plek om rustig te werken, daarom gelden hier dezelfde afspraken als 

in de mediatheek. 

 Computers zijn beschikbaar in de mediatheek. Alle afspraken over zorgvuldig omgaan met 

apparatuur zijn ook hier van toepassing, net zoals verantwoord gebruik van internet uitgaat 

van respect voor anderen. 

 

I. Zorg voor een goede sfeer op school door je aan deze regels te houden. 
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Een school is een plaats waar veel mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Je draagt bij aan een 

goede sfeer door je aan de regels en afspraken te houden. De afspraken hierboven zijn de 

basisafspraken voor iedereen op het Huygens College. Daarnaast kunnen docenten aanvullende 

afspraken met de klas maken. 

Het is ieders verantwoordelijkheid om anderen aan te spreken als zij zich niet aan de afspraken 

houden. Accepteer dit van elkaar. 

Je zult merken dat er maatregelen worden genomen als iemand zich niet aan afspraken houdt. 

Daarbij kun je denken aan: 

 Nakomen en strafwerk maken. 

 Extra corvee of ontzegging van de toegang tot de aula als je rommel in de aula achterlaat. 

 Je telefoon inleveren als je deze tijdens de les zonder toestemming aan hebt staan. Je kunt je 

telefoon om 16.30 uur ophalen bij de receptie.  

 De schade herstellen of vergoeden als je iets vernielt. 

 Geen toegang meer tot computers als je de apparatuur oneigenlijk gebruikt.  


