
‘Esloo College dat werkt!’

Aanwezigheid  
binnen en buiten het gebouw
•  Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 tot 

16.00. 

•  Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes 
mogen de leerlingen binnen het gebouw alleen ver-
blijven in de hal, het restaurant en het schoolplein. 

•  Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen in de pauzes niet 
van het schoolplein af.

•  Fietsen worden gestald in een fietsenrek binnen de 
hekken op het schoolplein.  Scooters plaats je in het 
brommer/scootergedeelte naast het fietsenrek. 

•  De gangen waaraan o.a. de kamer van de admi-
nistratie, de teamleiders, de zorgmedewerkers en 
de stagebegeleiders gelegen zijn, is bedoeld voor 
bestemmingsverkeer. 

De lessen 
•  De leerlingen zijn op tijd in de les. 
•  Zij hebben alle spullen bij zich die voor de les nood-

zakelijk zijn. 
•  De leerlingen blijven in de lesruimte, tenzij door de 

leerkracht anders wordt aangegeven. 

Gym-, zwem en fitnesslessen 
•  Als leerlingen niet mee kunnen doen aan de sport-

les, wordt dit gemeld aan het begin van de les bij de 
docent lichamelijke opvoeding. De leerling laat aan de 
docent een brief van de ouders zien waarin de reden 
vermeldt staat. 

•  Als de leerling voor een langere periode geblesseerd 
of ziek is,  bespreekt de leerling  met de docent licha-
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melijke opvoeding wat de leerling tijdens deze uren 
gaat doen. 

•  Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen door de 
school voorgeschreven kleding. 

Verlof
•  Voor verlof vragen de ouders/verzorgers van de 

leerling vooraf toestemming aan de teamleiders.  Bij 
de administratie is een formulier beschikbaar,  dat 
voorzien van een reden en een handtekening van  
ouders/verzorgers wordt ingeleverd

Afspraken onder schooltijd
•  Afspraken bij een medisch specialist, tandarts, or-

thodontist, etc. worden bij voorkeur buiten schooltijd 
ingepland. Als de afspraak onder schooltijd is, dan 
moet dit vooraf schriftelijk bij de administratie zijn 
gemeld.

Ziekte
•  •  Bij ziekte melden ouders/verzorgers de leerling 

tussen 8.00- 9.00 uur dit telefonisch af.
•  Als de leerling tijdens de schooldag ziek wordt, dan 

meldt de leerling zich  bij de teamleiders af,  met 
toestemming wordt er door de administratie naar 
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huis gebeld.
•  Als de ouders/verzorgers op de hoogte zijn, mag de 

leerling pas naar huis. 

Te laat, ongeoorloofd verzuim 
•  Als de leerling te laat is voor een les,  haalt de leerling 

een “telaatbriefje” bij de administratie.  Hierna gaat 
de leerling naar de les.  

•  Zonder “telaatbriefje” wordt de leerling niet in de les 
toegelaten, zie verzuimprotocol. 

Verwijdering uit de les 
•  Als de leerling de les verstoort of verhindert, kan de 

leerling door het teamlid verplicht worden het lokaal 
te verlaten. 

•  De leerling meldt zich direct bij de teamleider, or-
thopedagoog of schoolmaatschappelijk werkster, zie 
stappenplan onaanvaardbaar gedrag.

Roken
•  Het is verboden in het schoolgebouw en in het 

zicht van de leerlingen te roken. Op de locatie zijn er 
rookplekken buiten aangewezen met daarbij aanwe-
zigheid van een peukenbak.

Nederlands spreken
•  Binnen de school wordt er Nederlands gesproken.

Medicijnen
•  Er worden geen medicijnen verstrekt door teamle-

den. Zie medicijn protocol.

Toiletgebruik leerlingen
•  Tijdens lesuren gaan de leerlingen niet naar de wc. 

Uitzonderingen worden door de docent aangegeven 
op de gangpas of leskaart.

Gangpas
•  Leerlingen mogen tijdens lesuren alleen met een 

gangpas van de docent door de school lopen.

Liftpas
•  Alleen leerlingen met een liftpas mogen gebruik 

maken van de lift. De liftpas wordt verstrekt door de 
directie.

Leskaarten
•  De leerlingen van klas 1 t/m 4 krijgen op de eerste 

lesdag van de week hun leskaart uitgereikt door de 
mentor. Deze leskaart wordt aan het einde van de 
dag ingeleverd bij de mentor. Wanneer de leskaart 
kwijt is, geeft de mentor een duplicaat en volgt er 
een maatregel. 

Telefoongebruik
•  Tijdens de lessen kan de telefoon ingezet worden 

als leermiddel als de docent hier toestemming voor 
geeft.

•  In de oefenbedrijven wordt er geen telefoongebruik 
toegestaan.

•  Tijdens de pauzes kan er in het gebouw gebruik 
worden gemaakt van de telefoon (social media). Het 
geluid staat uit of wordt afgespeeld doormiddel van 
oordopjes, zodat de medeleerlingen en teamleden er 
geen last van hebben.

•  Er mogen geen foto’s en filmpjes gemaakt worden in 
de school en op het schoolplein, zie protocol social 
media.

•  Op het plein, bij administratie en directie mag er 
gebeld worden.

•  De leerlingen zijn tijdens de lesuren niet bereikbaar. 
Ouders kunnen tijdens schooltijd het telefoonnum-
mer van school bellen. 

Eten en drinken
•  In de hal, op het plein en in het restaurant kan er 

gegeten en gedronken worden.
•  Een flesje water mag meegenomen worden naar de 
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leslokalen. 
•  Het eten dat in het restaurant wordt gekocht, wordt 

daar ook opgegeten.

Locker
•  Alle leerlingen mogen gebruik maken van een locker. 
•  Zij betalen bij de start op het Esloo college € 10,- 

borg voor de lockerpas. Bij verlies betaal je € 10,- 
voor een nieuwe pas. De borg krijg je terug wanneer 
je het Esloo College verlaat én de pas inlevert.

Kleding in de oefenbedrijven
•  In alle oefenbedrijven geldt: schone kleding en geen 

sportkleding 
•  Horeca: donkere, hele broek, zwarte schoenen
•  Detailhandel: hele broek, dichte schoenen
•  Technische dienstverlening: hele, passende broek, 

dichte schoenen
•  Repro: hele broek, dichte schoenen
•  Facilitaire dienstverlening: hele broek, dichte schoe-

nen
** met een hele broek wordt een broek zonder gaten 

of uitstekels bedoeld. 

Kleding algemeen
•  De jassen worden opgehangen op de kapstok of 

gaan in de locker. 
•  De docent bepaalt de uitzonderingen. 
•  In de school geen hoofddeksel, anders dan een 

hoofddoek als uiting van het geloof. 
•  De leerlingen gaan fatsoenlijk gekleed naar school. 

Ten slotte 

•  Bij overtredingen en in gevallen waarin deze school-
regels niet voorzien, beslist de schoolleiding.
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