SCHOOLREGELS
•

Als ik te laat ben, meld ik mij bij de Frontoffice.
Vmbo: ik mag na het ophalen van de groene kaart deelnemen aan de les.
Mbo: ik mag niet deelnemen aan het lesuur dat al gestart is. Indien dit een blokuur
betreft, mag ik deelnemen aan het tweede lesuur.

•

Elke opleiding heeft afgesproken welke regel wordt toegepast bij praktijklessen.

•

Als ik uit de les word verwijderd, meld ik mij na afloop van de les bij de lesgevende
docent (mbo) of bij de verzuimcoördinator (vmbo).

•

Ik houd mijn pauze in het atrium of buiten op het schoolplein en ruim het afval op. Dus
niet in de werkboxen.

•

Ik ben respectvol en zuinig op mijn omgeving.

•

Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Clusius College op.

•

Mijn elektronische apparatuur is alleen aan en/of zichtbaar als ik in het atrium of buiten
ben. Ik veroorzaak hiermee geen geluidsoverlast.

•

Vmbo: Ik mag niet roken op school en daarbuiten

•

Mbo: als ik wil roken, doe ik dit buiten het schoolterrein.

•

Ik mag geen alcohol en/of drugs gebruiken op school en rond het schoolgebouw.
Uiteraard ben ik niet onder invloed van drugs of alcohol.

KLASSENREGELS
•

Mijn jas is in de locker en mijn tas staat achterin het lokaal.

•

Ik heb alle benodigdheden voor de les bij mij.

•

In de les gebruik ik elektronische apparatuur op aanwijzing van de docent.

•

Ik eet en drink in het atrium of buiten. Het drinken van water uit een flesje is in het
gehele gebouw toegestaan.
In de werkkamers van medewerkers is eten en drinken toegestaan. Dit geldt ook voor
vergaderingen in lokalen en bijeenkomsten van en met externen (verzorgd door de
conciërge). De in het atrium gekochte etenswaren, worden door de cateraar verpakt.
Het meenemen van drinken naar de werkkamers is enkel toegestaan in een
thermoskan of een afgesloten beker.

