
Schoolregels Corlaer College:
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● Algemene leefregels
● Voor en na schooltijd, pauzes en tussenuren
● Rooster, lessen en schoolwerk
● Welbevinden
● Praktische zaken
● Gebruik Chromebook
● Gebruik van mobiele telefoons, camera’s en andere apparatuur.
● Leerlingenstatuut

Goed dat jij er bent!
Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Elke
leerling wordt gezien en krijgt de kans om te groeien. Op het Corlaer College sta je er niet
alleen voor. Onze docenten ontvangen je met open armen. We geven je een warme en
prettige plek waar jij je thuis voelt. Een plek om plezierig te leren. Je bent welkom op onze
school, dus goed dat jij er bent!

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt op onze school hebben we een
aantal afspraken tussen jou en de school opgesteld. Dat zijn onze schoolregels.

Het kan voorkomen dat we in de loop van het schooljaar bepaalde afspraken toevoegen. De
afspraken gelden, tenzij anders vermeld, voor de beide gebouwen.

Algemene leefregels

Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden:
1. Wees jezelf
2. Geloof in elkaar
3. Draag bij aan de wereld

Wees jezelf
Op onze school voel ik me thuis en kan ik mezelf zijn. Er is een vertrouwde en geborgen
sfeer. Daarom durf ik nieuwsgierig te zijn, een stap verder te zetten en fouten te maken. Dat
helpt me om te ontdekken wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit.

Als ik mezelf laat zien, dan kan een ander mij goed leren kennen. Dat is natuurlijk spannend,
maar de medewerkers van onze school doen ons dat voor. Zij hebben werkelijke interesse,
nemen je serieus en helpen als dat nodig is, telkens weer. We gaan respectvol met elkaar
om en zo ontstaat er vanzelf een veilige omgeving om te leren, mijn zelfvertrouwen te
ontwikkelen en te ervaren waar mijn talenten liggen.
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Geloof in elkaar
Jij bent net als ik, maar toch ook weer anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het is goed
om te ervaren waarin we hetzelfde zijn en waarin we verschillen. Zo vullen we elkaar aan en
leren we relaties aan te gaan waar we op kunnen bouwen.

Iedereen is van waarde en heeft een unieke bijdrage aan de groep. We luisteren naar de
ander en maken plezier. Het enthousiasme van de leraren geeft ons energie. Waar het even
niet lekker loopt zoeken we de dialoog. We zetten ons in en gunnen elkaar dat het lukt.
Samen zijn we van betekenis voor elkaar en vormen wij een gemeenschap.

Draag bij aan de wereld
De wereld is anders, omdat ik er ben. Wat ik doe maakt uit, ik beïnvloed mijn omgeving. Het
is belangrijk dat ik me bewust ben van de bijdrage die ik lever. Ik ben van betekenis.

School is, naast een leergemeenschap, ook een introductie op de samenleving. We
onderzoeken met elkaar waar we staan in maatschappelijke thema’s als vrede &
mensenrechten, de multiculturele samenleving of duurzaamheid. Zo krijg ik de kans om te
ontdekken wat mij raakt, wat bij mij past, en waarvoor ik me wil inzetten.

Met mijn ervaringen, talenten en diploma op zak trek ik de wijde wereld in.

Voor en na schooltijd, pauzes en tussenuren:
Algemeen:

● Leerlingen zijn van 7.30 - 17.00 uur voor de school beschikbaar.

Fietsen en scooters worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
● AH-leerlingen plaatsen de fietsen in de rekken bij het AH-gebouw,

VMBO-leerlingen in de rekken bij het VMBO-gebouw.
● De parkeerplaats onder de sporthal achterin wordt alleen gebruikt door leerlingen

van H5 en A6.

Pauzes en tussenuren doorbrengen:
● VMBO: 10:00 uur pauze op de gehele begane grond. De andere

pauzes/tussenuren breng je door in de hal, aula of op het schoolplein. TL
leerlingen uit klas 1 kunnen (alleen) in de 10.00 pauze ook gebruik maken van het
TL domein. BK leerlingen uit klas 1 kunnen (alleen) in pauzes gebruik maken van
de BK-studio.

● AH: de pauzes breng je door in de aula, centrale hal of op het schoolterrein.
Tussenuren breng je door in de aula of op het schoolplein. Ben je op zoek naar
een rustige werkplek, overleg dan even met een personeelslid.

Roken:
● Het Corlaer College is een rookvrije school. Roken is ongezond en wordt daarom

door school ontmoedigd. We roken niet in de school, op het schoolterrein of directe
omgeving (in het zicht) van de school.
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Eten/drinken:
● Water drinken uit een flesje is toegestaan (geen water halen tijdens de les)
● Eten en drinken doen we tijdens pauzes in ruimtes waar je mag verblijven.
● Kauwgom kauwen doen we buiten schooltijd.
● Energiedrankjes zijn niet welkom en worden ingenomen.
● We houden met elkaar de ruimtes schoon en opgeruimd. We doen afval in de

afvalbakken.

Alcohol, drugs, vuurwerk, wapens
● Het Corlaer College is een alcoholvrije school.
● In het bezit hebben, gebruik van en/of verhandelen van alcohol, drugs, vuurwerk of

wapens in de school, op het terrein of in de omgeving van de school is ten strengste
verboden. Dit geldt ook tijdens excursies/activiteiten en reisweken.

● Bij overtreding kan aangifte bij de politie worden gedaan en wordt contact met
ouders/verzorgers opgenomen. Dit kan leiden tot schorsing of schoolverwijdering.

Rooster, lokalen/domeinen en schoolwerk:
Roostermededelingen

● Houd roosterwijzigingen goed in de gaten.
Voor de laatste wijzigingen kun je ook altijd kijken op de site van het Corlaer College.
(of Untis app).  Deze informatie is leidend en gaat voor de informatie die in Magister
staat.

Lokalen/domeinen:
● Je gaat het lokaal/domein pas binnen/op als je toestemming hebt van een

personeelslid.
● Heb je een tussenuur of ben je uit en ben je op zoek naar een rustige werkplek,

overleg dan even met een personeelslid.

Schoolwerk:
● Op normale schooldagen mogen maximaal 2 repetities per dag worden opgegeven.
● De repetitie moet minstens 1 week van te voren door de docent worden opgegeven.
● Voor het inhalen van proefwerken/repetities ben je zelf verantwoordelijk.
● Je bent zelf verantwoordelijk voor verslagen die meegenomen moeten worden naar

hogere leerjaren.

Welbevinden:
Algemeen:

● We vinden dat iedere leerling zich veilig en prettig moet kunnen voelen op het
Corlaer College. Is dit niet het geval, meld dit dan bij je mentor. Hij/zij is het eerste
aanspreekpunt.

● Er zijn 2 vertrouwenspersonen, mevrouw Kroon en meneer Bennink. Je kunt met hen
vertrouwelijke zaken bespreken.

Pestprotocol
Op school hanteren wij een pestprotocol. Het uitgangspunt is dat we een veilig schoolklimaat
willen hebben waar pesten niet in thuishoort!
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● Het pestprotocol kun je lezen op en downloaden van Magister.

Ben je ziek:
● Ziekmelden gebeurt tussen 07:45-08:30 uur door je ouders via Magister 6 of de

Magister app. Ouders doen dit  iedere dag dat je ziek bent opnieuw.
● Bij langdurig ziek zijn (bijv: bij ziekenhuisopname) kan dit aan het zorg-/opvanglokaal

en de mentor doorgeven worden. Dan hoeven je ouders/verzorgers je niet elke dag
ziek te melden. School zal dit dan verwerken in Magister.

Verzuim- en verlof aanvragen:
● Verlof aanvragen gaan via de afdelingsleider of teamleider.
● Aanvragen van kort verzuim, zoals bezoek dokter, tandarts etc, gaan via het

zorg-/opvanglokaal (Verzuimkaart kort verzuim, wit briefje)

Te laat en ongeoorloofd verzuim
● Zorg dat je op tijd In de les bent. Als je toch te laat bent zet de docent dit in Magister.
● Als je vanaf drie keer te laat bent, moet je één lesuur terugkomen in het

zorg-/opvanglokaal. In de agenda van Magister wordt dit aangegeven. Je meldt je
dan in het zorg-/opvanglokaal. (Niet melden wordt gezien als spijbelen)

● Bij meerdere keren te laat zal contact met thuis worden opgenomen (telefonisch of
schriftelijk). Ook kan de leerplichtambtenaar jou uitnodigen voor een gesprek.

● Elk uur dat ongeoorloofd wordt verzuimd, wordt dubbel ingehaald.

Uit de les gestuurd worden:
● Je meldt je in het zorg-/opvanglokaal. Daar geef je de gele kaart af die je van je

docent hebt ontvangen en ga je aan het werk.
● Als het lesuur bijna voorbij is, krijg je de kaart weer terug. Volg alle stappen die op de

gele kaart aangegeven staan.
● Na de les vindt er een gesprek plaats tussen jou en de docent om de werkrelatie

tussen jullie te herstellen.
● Als je te veel gele kaarten hebt (3 of meer), dan kom je 2 uur terug. We informeren

dan ook jouw ouders. Jouw ouders/verzorgers kunnen waar nodig uitgenodigd
worden voor een gesprek op school.

Praktische zaken:
Kluisjes

● De huur van het kluisje bedraagt € 10,- per schooljaar en wordt met het schoolgeld in
rekening gebracht.

● Voor de kluissleutel wordt in leerjaar 1 eenmalig € 7,- in rekening gebracht. Deze
borg wordt aan het einde van de schoolloopbaan op het Corlaer College weer
teruggestort.

● De schoolleiding heeft het recht om kluisjes te (laten) inspecteren.
● Als je je sleutel kwijt bent, kun je tegen betaling een nieuwe ontvangen.

Leerlingenpas
● De leerlingen-pas moet je altijd bij je hebben. Je hebt de pas nodig voor het lenen

van boeken, printen en voor legitimatie.
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Lift
● Als je (tijdelijk) niet in staat bent om de trap te gebruiken, meld je je bij de conciërge.

In het vmbo-gebouw krijg je dan een liftsleutel. Voor de liftsleutel wordt een borg van
€20,- gevraagd. Je tekent dan een contract voor het gebruik van de lift voor een
bepaalde tijd.

Vermissingen, diefstal en schade
● Je bent zelf aansprakelijk voor vermissingen, diefstal en/of schade aan spullen.

Uiteraard zullen we wel alles in het werk stellen om dit te voorkomen. Op diverse
plaatsen hangen dan ook camera’s, die 24 uur per dag opnamen maken.

● Als je iets hebt gevonden of als je iets mist, kun je het bij de receptie afgeven/
vragen.

Gebruik chromebook
● Je gebruikt je chromebook ter ondersteuning van de lesstof en voor

schoolopdrachten.
● Sociale media- en chat sites, erotische sites, sites met fascistische inhoud of geweld

en ook het spelen van spelletjes zijn niet toegestaan.
● Houd je inlogcode privé, geef hem niet aan een ander
● Computercriminaliteit wordt direct gemeld bij systeembeheer.
● Is je chromebook defect, meld je dan bij systeembeheer.

Gebruik van mobiele telefoons, camera’s en andere apparatuur.
● Het gebruik van je mobieltje is in het lokaal of domein alleen toegestaan als een

medewerker van het Corlaer College hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.
● We fotograferen en/of maken opnames, alleen als dit in opdracht van school is.
● Bij overtreding, wordt de mobiele telefoon de rest van de schooldag in beslag

genomen. Je krijgt dan een bewijs van de medewerker waarbij je de telefoon hebt
moeten inleveren. Je kunt dan om 16.45 uur de telefoon afhalen bij de conciërge.

Leerlingenstatuut
Veel rechten en plichten staan in het leerlingenstatuut van de Meerwegen scholengroep. Dit
statuut wordt aan het begin van het schooljaar, samen met de schoolwaarden/afspraken,
met de leerlingen gedeeld via drive en hier wordt een mail over gestuurd.
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