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Centrale schoolregels leerlingen 
 

Kernwaarden Winkler Prins 
Om de school een veilige en uitdagende leer- en werkplek te laten zijn, hanteren we een aantal basisafspraken, die 
helder en duidelijk zijn voor iedereen. Uitgangspunten daarbij zijn de kernwaarden die we binnen Winkler Prins 
hanteren, te weten: 
 

• Eigenheid betekent dat iedereen mag zijn zoals hij is. 
• Nieuwsgierigheid betekent onderzoekend bezig zijn.  
• Respect is het omzien naar en waarderen van de ander. 
• Vertrouwen is uitgaan van de eerlijkheid en oprechtheid van de ander. 
• Verantwoordelijkheid hebben en dragen betekent instaan voor het eigen handelen 
 

We verwachten in de praktijk: 
 

• We gedragen ons binnen en buiten de school verantwoordelijk en gaan respectvol met elkaar om. 
• We blijven van elkaars spullen af. 
• We volgen de aanwijzingen van de medewerkers van de school op. 
• We houden met ons allen de school en de omgeving netjes. 
• We brengen tussenuren en pauzes door in de kantine of op het plein. 
• We veroorzaken geen overlast in de wijken rondom de schoolgebouwen. 

 
Veilige entree 
Wij verwachten dat jij samen met alle andere leerlingen veilig de school kunt bereiken. Het is daarom van belang dat 
jij en je medeleerlingen je verantwoordelijk en rustig gedragen bij aankomst op het schoolterrein. Als leerling kom je 
aan de kant van de fietsenstalling het schoolgebouw binnen. 
Voor een goede doorstroom is het van belang dat je niet met andere leerlingen bij de ingang van het schoolterrein 
blijft staan. 
 
Fietsen-, brommer- en scooterstalling 
Op de eerste dag van het schooljaar wordt je verteld waar je je fiets moet plaatsen. 
Plaats je fiets altijd in de daarvoor bestemde fietsbeugel of fietsstandaard om schade aan je fiets te voorkomen en 
een veilig schoolplein te creëren. Voor brommers en scooters is een apart deel gereserveerd. 
 
Kluisjes 
Je kunt over een eigen kluisje beschikken. In dit kluisje berg je je jas en andere persoonlijke spullen op. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor de inhoud van het kluisje. Ook je pet of hoed e.d. gaat in het kluisje; deze mag je in school niet 
dragen. Preventief kan de school een kluisjescontrole uitvoeren. 
Voor aanvang van de schooldag zorg je dat je alle voor die dag benodigde schoolspullen in je tas hebt. 
 
Schade 
Als je met opzet of per ongeluk schade toebrengt aan het schoolgebouw, aan spullen van de school of bijvoorbeeld 
boeken (die ook eigendom zijn van de school), dan moet dat door jou of je ouders/verzorgers worden betaald. 
Wie met opzet iets vernielt of steelt van de school, van leerlingen of van medewerkers kan worden geschorst en 
aangegeven bij de politie. Ook in dit geval moet de schade door jou of je ouders/verzorgers worden vergoed. 
Voor schade aan (of verlies van) spullen van jezelf is de school niet verantwoordelijk. Dit geldt ook voor 
spullen, zoals sleutels of je mobieltje, voor de inhoud van je kluisje en voor je fiets of brommer in de stalling. 
 
Mobiele telefoon en iPad  
Het is niet toegestaan gebruik te maken van mobiele telefoons in leslokalen, openbare leergebieden, gymzalen en 
kleedruimtes. Voor onderwijskundige toepassingen kan de docent het gebruik van mobiele telefoons wel toestaan in 
de klas. Indien je je telefoon of iPad gebruikt op een plaats, of op een manier, die niet is toegestaan, kan deze 
worden ingenomen. Voorbeelden van onjuist gebruik zijn; het zonder toestemming fotograferen, filmen of 
geluidsopnames maken van medeleerlingen en medewerkers. Aanwijzingen van de docent voor wat betreft het 
gebruik/bewaren van de telefoon dienen te worden opgevolgd. 
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ICT-gebruik 
Op de website van onze school www.winklerprins.nl vind je ons ICT-reglement. Daarin staan regels over het gebruik 
van onze ICT-voorzieningen. Algemeen uitgangspunt is, dat deze voorzieningen uitsluitend bestemd zijn voor 
onderwijskundige toepassingen. Ongeoorloofd gebruik van deze voorzieningen kan o.a. leiden tot ontzegging van de 
toegang tot het netwerk van de school. Zie voor gebruiksregels van iPads o.a. de poster ‘Zo gebruik ik mijn iPad op 
WP!’. 
 
Roken 
In het kader van de gezonde school zijn alle gebouwen en terreinen rookvrij. Dit geldt ook voor e-smokers. 
 
Alcohol en drugs 
Op onze school mag je geen alcohol of drugs bezitten, gebruiken, doorgeven of verhandelen. Wie zich daar niet aan 
houdt, kan worden geschorst of zelfs definitief van school worden verwijderd. Wij doen altijd aangifte bij de politie. 
 
Eten en drinken 
Eten en drinken nuttig je in de kantine of de daartoe aangegeven ruimtes, je ruimt je eigen afval op. 
 
Eruit gestuurd 
Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de leerlingbegeleider, coördinator, of anders bij de directeur van je 
deelschool. Deze bepaalt wat er verder gaat gebeuren. 
 
Verlof 
Een verzoek tot verlof moet door je ouder(s)/verzorger(s) tijdig worden ingediend bij je coördinator of de directeur 
van je deelschool. 
 
Aanvang van de lessen 
We verwachten dat je voor aanvang van de les bij het lokaal bent. Als je het eerste uur te laat komt, meld je je bij de 
docent/conciërge die het te laat komen noteert in Magister.  
Bij een leswisseling ga je direct naar het lokaal van je volgende les. Als je te laat komt, wordt dit door je docent in 
Magister genoteerd. 
 
Ziekmelding 
Wanneer je wegens ziekte niet op school kunt komen, dan meldt je vader, moeder of verzorger je af via Magister of 
belt naar de school. Als je in de loop van de dag ziek wordt en eerder naar huis wilt, dan meld je je bij de 
leerlingbegeleider of coördinator. Deze geeft jou een ziekmeldingsbriefje mee. Dit briefje laat je zien bij de 
conciërgebalie. Je belt samen met een medewerker naar je vader, moeder of verzorger om te laten weten dat je ziek 
naar huis gaat. Het ziekmeldingsbriefje lever je - ondertekend door een van je ouders/verzorgers - weer bij de 
conciërge in zodra je weer terugkomt op school. 
 
Andere locaties 
Je hebt alleen toegang tot een van de andere gebouwen van Winkler Prins, als je daar les hebt of een afspraak 
met een medewerker hebt. 
 
Covid 19 
Het Covid virus is nog niet weg en daarom zijn de besluiten van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM voor 
Winkler Prins leidend. Om deze reden zijn er aanvullende maatregelen genomen, we verwijzen naar de Covid-19 
protocol Winkler Prins.  Dit protocol is op posterformaat zichtbaar op veel plekken in de gebouwen. 
Voor de gezondheid van eenieder is het van groot belang dat deze regels worden nageleefd. 
 
Schoolgids 2020-2021 
Bovenstaande regels zijn afgeleid van de algemene afspraken, regels en procedures zoals beschreven in de 
schoolgids of op onze website www.winklerprins.nl . Per deelschool kunnen er verschillen zijn. Het gaat om een 
gemeenschappelijke basis. Op deze manier weten we allemaal, leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers, waar 
we aan toe zijn en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. 
 
Daar waar onduidelijkheid bestaat over bepaalde regels, beslist de directeur van je deelschool. 
 
 
We wensen jullie allemaal een heel fijn en succesvol schooljaar 2020-2021 toe!  

http://www.winklerprins.nl/
http://www.winklerprins.nl/
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