Schoolregels.
1. Ouders dienen absentie op dezelfde dag vóór 8.15 uur aan InZicht te melden.
2. Als een leerling om een specifieke reden de lessen lichamelijke opvoeding of
een ander ingeroosterd praktijkvak niet kan meedoen, meldt de leerling zich bij
de teamleider met een brief van een ouder en een arts, fysiotherapeut of
andere erkend specialist.
De teamleider bepaalt welke vervangende opdracht de leerling krijgt.
3. Een leerling die zonder geldige reden lessen verzuimt of te laat is, wordt
geregistreerd. Het verzuim wordt doorgegeven aan de school van herkomst en
gemeld bij leerplicht. Hiervoor gelden overheidsrichtlijnen (zie het
‘meldprotocol leerplicht’ op de website van leerplicht).
4. Het is niet toegestaan jassen en hoofddeksels binnen het schoolgebouw te
dragen. Ook gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan. Dit geldt ook voor
kleding waarbij teveel bloot te zien is of die aanstootgevend is.
5. Leerlingen mogen tijdens de les geen mobiele telefoons, iPods of andere
geluidsdragers bij zich hebben. Zij dienen deze bij binnenkomst in te leveren bij
de docent van de klas, die deze in een kluisje beheert. Na schooltijd worden ze
teruggegeven.
6. Elkaar pesten is op InZicht niet toegestaan. Dit geldt ook voor pesten via
mobiele telefoon of andere multimedia. Wij willen op InZicht een veilige sfeer
voor iedere leerling. Als een leerling hier stelselmatig niet aan meewerkt , geen
ontwikkeling laat zien op dit gebied of geen wil tot verandering toont, kan er
besloten worden dat de leerling niet meer in de groep aanwezig mag zijn. In
het uiterste geval wordt er gekozen voor verwijdering.
7. Wie zich door een ander bedreigd of beledigd voelt, kan een klacht indienen bij
de locatieleiding. Die stelt vast of er sprake is van onacceptabel bedreigen of
beledigen en alleen de locatieleiding bepaalt zo nodig de strafmaat.
8. Op het schoolplein is een rookplek. Leerlingen mogen hier alleen roken indien
zij toestemming hebben van hun ouders.
9. Het is verboden om binnen de school en op het schoolterrein in het bezit te zijn
van alcohol, softdrugs, harddrugs of andere middelen.
10. Het is verboden om tijdens het volgen van onderwijs onder invloed te zijn van
alcohol, softdrugs, harddrugs of andere bewustzijns-beperkende-of
verruimende middelen. Bij constatering (of vermoeden) wordt de betrokken
leerling uit de les verwijderd en volgt altijd een gesprek met ouders /
verzorgers en leerling.

11. Het is verboden om tijdens de schooltijden op of rond het schoolterrein en/of
in het schoolgebouw in het bezit te zijn van wapens.
12. Docenten kunnen in samenspraak met de teamleider overgaan tot het
controleren van jassen, tassen kluisjes en andere zaken die de leerling bij zich
heeft. Bij verdenking van drugs- of wapenbezit zal de politie direct worden
gewaarschuwd en zal er zo nodig een fouillering plaatsvinden.
13. De bevoegdheid om een leerling aan te spreken en te corrigeren komt toe aan
alle personeelsleden. Voor het nemen van maatregelen, zoals het geven van
straf, zijn docenten en de teamleiders. Herhaalde verwijdering uit les- of
werkruimtes kan verdergaande gevolgen hebben, zoals hieronder beschreven.
14. De teamleider kan beslissen een leerling te een tijdelijke onderbreking op
InZicht te geven. Dat gebeurt alleen in ernstige gevallen, zoals ernstig of
herhaaldelijk wangedrag, herhaalde verwijdering uit de les, herhaald onwettig
verzuim. De teamleider deelt zo’n beslissing binnen48 uur schriftelijk en met
opgaaf van redenen mee aan de ouders/verzorgers van de leerling.
15. De teamleider kan besluiten om een leerling, die bij herhaling de voorschriften
van de school overtreedt of die zich aan zeer ernstig wangedrag schuldig
maakt, definitief te verwijderen van school.
16. Schade veroorzaakt aan schoolgebouw, schoolmiddelen en leermiddelen,
waaronder schade aan computers en software, dan wel schade aangebracht
door onjuist gebruik van schoolcomputers, wordt hersteld dan wel vergoed
voor rekening van de ouders van de leerling die de schade heeft veroorzaakt of
bij meerderjarigheid van de leerling door de leerling zelf. Ouders dienen
desgewenst zelf voor een verzekering te zorgen die de risico’s dekt.
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