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Er zijn regels… 
Wat wij het allerbelangrijkste vinden, naast een goede richting die wij met elkaar 
bepalen, is dat je op onze school een heel plezierige en leerzame tijd zult krijgen. 
Wat is een plezierige en leerzame school? 
De basis bestaat volgens ons uit een veilige, rustige en nette plek. 
 
DE BELANGRIJKSTE REGELS: 
Wij vinden dat iedereen zich binnen en rond de school veilig en prettig moet kunnen 
voelen. Daarom heeft het Axia College de volgende regels: 
 
1. Ik ga respectvol om met iedereen en let op mijn taalgebruik. 
2. Ik accepteer de anderen. Ik discrimineer niet, ik pest niet en doe niet aan 

uitlachen of roddelen. 
3. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. Ik blijf van een ander en 

diens spullen af. 
4. Ik bedreig niemand en ik neem geen wapens mee, ook niet iets dat op een wapen 

zou kunnen lijken of dat ik als wapen kan gebruiken. 
5. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar om daarmee te stoppen. 
6. Als ik een conflict niet zelf op een rustige manier kan oplossen, vraag ik een 

docent om hulp. 
7. Ik help de school, het meubilair en het schoolterrein schoon te houden. Ik spuug 

niet in of om de school. Afval doe ik in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
8. Ik verhandel geen spullen. 
9. Op school spreek ik Nederlands. 
10. Ik accepteer deze regels en teken ervoor. 
 
Allereerst kom ik op tijd 
De eerste bel gaat om 08:25 uur en dan kom ik naar binnen, om 08:30 uur zit ik in de 
les. Ben ik te laat, moet ik een briefje halen bij de conciërge. Bij drie keer te laat 
komen moet ik me de volgende dag om 08:00 uur melden op school. Ben ik vijf keer 
te laat gekomen, heb ik een gesprek met mijn mentor en worden mijn ouders 
ingelicht. Ben ik tien keer te laat gekomen dan wordt de leerplicht ingeschakeld. 
 
Dingen die ik als leerling bij me moet (of mag) hebben: 
Schrijf- en tekenmateriaal 
Ik zorg voor een etui met pennen, potloden en gum. Bovendien neem ik een liniaal, 
een geodriehoek en een rekenmachine mee. 

 
Gym 
1. Ik doe gemotiveerd mee. 
2. Ik heb gymspullen mee: schoenen voor binnen en/of buiten, shirt en 

trainingsbroek/korte broek. 
3. Geen spullen mee betekent dat ik moet meedoen op blote voeten. 
4. Drie keer spullen vergeten heeft een consequentie, die bepaald  wordt door de 

gymdocent. 
5. Ik doe mijn sieraden af: horloge, armbandje, ketting, oorbellen. 
6. Als ik niet mee kan doen vanwege een blessure, dan neem ik een briefje mee van 

mijn ouder/verzorger met datum/handtekening.  
7. Bij een lichte blessure doe ik mee en kijk ik wat lukt. 
8. Bewegen doe ik niet alleen, maar ook met elkaar. Ik houd rekening met iedereen 

en zorg dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft. 
9. Wanneer ik een time-out nodig heb, dan is dat in overleg met de gymdocent. 

Deze time-out is tijdens de gymles en niet in het schoolgebouw. 
 
KORTOM: 
1. Ik zet me in en heb plezier 
2. Mijn spullen zijn in orde 
3. Ik respecteer iedereen 
 
Als het weer het toelaat, kan er gekozen worden om de gymlessen buiten te laten 
plaatsvinden. Het is daarom van belang dat ik zowel voor buiten als voor binnen over 
de juiste gymspullen beschik. Dit geldt vooral voor de gymschoenen. Buitengympen 
mogen niet in de zaal gebruikt worden. Ik let hier extra goed op. 
 
MP3-speler 
Binnen de klas mag ik een MP3-speler gebruiken als die mij helpt om me te 
concentreren. Dit gaat altijd in overleg met de docent. Buiten de klas moet de MP3-
speler uit. 
 
Medicatie 
De school verstrekt alleen pijnstillers bij lichamelijke klachten na overleg met mijn 
ouders/verzorgers. Het gebruik van dagelijkse medicatie moet gemeld worden bij de 
mentor. De medicatie wordt alleen onder toezicht verstrekt. 
 



Kluisje 
In de beide aula’s staan kluisjes. Ik ben verplicht hiervan gebruik te maken voor het 
bewaren van mijn boeken, gymtas, jas etc. Ik kan er ook voor kiezen mijn mobiele 
telefoon in mijn kluisje te doen. Voor het kluisje ontvang ik een sleutel na het 
tekenen van een contract en het betalen van €10,00 borg. 
 
Dingen die ik als leerling niet moet (of mag) hebben: 
Middelengebruik 
Het onder invloed zijn van alcohol en drugs is op deze school niet toegestaan. 
 
Vuurwerk 
Vuurwerk is niet toegestaan op en om het schoolterrein. 
 
Energy drink 
Het is niet toegestaan energy drink mee te nemen naar school of om die te drinken 
op het schoolterrein voor of tijdens schooltijden.  
 
Kauwgom 
Kauwgom is onder schooltijd en op het schoolterrein verboden. 
 
Mobiele telefoons 
Ik lever mijn mobiel in bij de docent; mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet 
aan staan. Ze mogen dus ook niet gebruikt worden als mp3-speler. In de pauze krijg ik 
mijn mobiel terug. Staat mijn mobiel toch aan, of is hij zichtbaar, dan krijg ik mijn 
mobiele telefoon niet terug in de pauze, maar pas na schooltijd. 
 
Foto- of filmcamera’s 
Om mijn privacy en die van anderen op school te garanderen, is er de privacyregeling. 
Die houdt in dat er op het terrein geen foto’s of films mogen worden gemaakt – ook 
niet met een mobieltje – zonder toestemming van de afdelingsleider. 
 
Waardevolle spullen 
Ik laat dure spullen thuis; dat is veel veiliger. Dus ik neem geen dure sieraden of 
spelcomputers mee. Ik leen ze ook niet uit. Zo voorkom ik verlies of diefstal. De 
school is hiervoor niet aansprakelijk. 
 
 

Rookwaren 
Het Axia College is een rookvrije school. 
 
Aanstootgevende kleding 
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Daarmee bedoelen we kleding van 
discriminerende aard met vreemde teksten en/of afbeeldingen en kleding waarbij 
teveel bloot gezien wordt. Buik, billen, borsten en bovenbenen zijn bedekt. 
 
Hoofdbedekking 
In de school is hoofdbedekking niet toegestaan, ik doe mijn pet, muts of capuchon af 
voor ik de school binnen loop. Uitzondering hierop is de hoofddoek als uiting van 
godsdienst. Deze hoofddoek mag niet gezichtsbedekkend zijn. 
 
Overige afspraken: 
Rust op de gang 
Alleen na toestemming van de docent mag ik het lokaal verlaten. Ik krijg een 
gekleurde kaart mee als ik de gang op ga. Groen is voor een time-out in de 
achterwacht, geel is voor toiletbezoek en rood is voor gangverkeer met een duidelijke 
reden. 
 
Jassen 
In de school is mijn jas uit, ik hang hem beneden aan de kapstok op of ik doe hem in 
mijn kluisje. 
 
Schoonhouden gebouw en schoolterrein 
Ik respecteer de school en het meubilair. Dit betekent dat ik afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken doe. Spugen in en rond de school wordt niet toegestaan. 
Indien ik mij niet aan deze afspraak houd, zal ik corveetaken moeten uitvoeren, na 
schooltijd. 
 
Als het niet lukt… 
We verwachten dat leerlingen zich gedragen zoals afgesproken. Als het mis gaat, kan 
er een consequentie worden ingezet. Wie bijvoorbeeld spuugt, zal corveetaken 
moeten uitvoeren. Een strafopdracht wordt altijd na schooltijd verricht en kan zijn: 

• Lesstof maken; 

• Schoonmaakwerk doen (bv. plein vegen, tuin opruimen); 

• Andere gepaste consequentie. 



Faciliteitenkaart 
Er zijn ook leerlingen die individuele afspraken maken met hun mentor, waarvoor het 
handig is dat die bij alle vakken gelden. Deze leerlingen krijgen een faciliteitenkaart 
op hun tafel; hierop staan alle individuele afspraken. 
 
Ook zijn de volgende maatregelen denkbaar: 
Achterwachtprotocol 
Als ik door mijn docent naar de achterwacht wordt gestuurd, dan ga ik daarheen en 
ontvang ik een inzichtformulier, deze vul ik in. Ik blijf minimaal 15 minuten in het 
lokaal. Als ik het formulier heb ingevuld mag ik na 15 minuten terug naar de les. De 
docent die mij naar de achterwacht heeft gestuurd, bespreekt met mij het ingevulde 
inzichtformulier en wij zoeken samen een oplossing voor het incident. 

 
Groene kaart 
Een groene kaart kan ik zelf aanvragen als ik denk dat ik een time-out nodig heb, dit 
moet wel worden goedgekeurd door de docent. Ook dan ga ik naar het achterwacht 
lokaal, maar kan ik de 15 minuten gebruiken om iets voor mezelf te doen en tot rust 
te komen. 
 
Time out 
Bij problemen die niet direct op te lossen zijn kan ik een Time out krijgen, deze kan 
alleen worden bepaald door de afdelingsleider. Dit betekent dat ik de rest van de dag 
naar huis ga en de volgende dag met mijn ouders op school kom en in gesprek ga met 
de afdelingsleider. 
 
 
 
 
 
 
 

Schorsing & verwijdering 
Het College van Bestuur kan mij tijdelijk schorsen als de situatie daarom vraagt. Dat 
doet het College van Bestuur als zij denkt dat daarmee de belangen van anderen 
worden gediend, zoals andere leerlingen, een personeelslid of de schoolorganisatie. 
Ook kan het College van Bestuur ervoor kiezen om mij te verwijderen van school. Dat 
betekent dat ik niet meer welkom ben op school. Voor deze onderwerpen wordt 
doorverwezen naar de procedure ‘Schorsing en verwijdering’, deze is op aanvraag in 
te zien. 
 
Schade 
Schade die ik aanbreng aan de school of de eigendommen van de school en de 
personen die bij school betrokken zijn, zal vergoed moeten worden door mijn 
ouders/verzorgers. 
 
Als er voor bepaalde situaties (nog) geen regels bestaan, dan beslist de 
afdelingsleider welke eventuele maatregelen gepast zijn binnen de 
omstandigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerling: 
Ik heb dit document gelezen en teken dit document, omdat ik mijn uiterste best ga 
doen om mij aan de regels en afspraken te houden. 
 
Naam:   ……………………………………… 
Datum:   ……………………………………… 
 
 
Handtekening:  ……………………………………… 

Consequenties voor het achterwachtlokaal (op dezelfde dag) 

1e keer Gratis, nablijven is niet nodig 

2e keer 15 minuten nablijven aan het einde van de dag 

3e keer 30 minuten nablijven aan het einde van de dag 

4e keer Direct naar huis gestuurd worden en de volgende dag 45 minuten 
nablijven. 


