
Schoolregels Corlaer College:

Inhoudsopgave:
● Goed dat jij er bent
● Voor en na schooltijd, pauzes en tussenuren
● Lokalen/domeinen
● Verzuim en de les uitgestuurd worden
● Gebruik Chromebook
● Gebruik van mobiele telefoons, camera’s en andere apparatuur.
● Leerlingenstatuut
● AVG

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 en medewerkers staan voor je klaar. We geven je een warme en prettige plek waar jij je
thuisvoelt. Een plek om plezierig te leren. Net zoals thuis zijn er ook op school regels waaraan jij je
moet houden. Dat zijn de schoolregels. De schoolregels zorgen ervoor dat het Corlaer College een
plek is waar iedereen zich veilig en prettig voelt.

In de loop van het schooljaar kunnen er regels toegevoegd worden als dit nodig blijkt te zijn. De
regels gelden voor de beide gebouwen, tenzij dit anders vermeld staat.

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 (klas 1 t/m 4 AH + A5) plaatsen de fietsen/scooters in de rekken bij het

AH-gebouw
● Leerlingen uit H5 en A6 plaatsen de fietsen/scooters achterin de parkeergarage onder de

sporthal.
● VMBO-leerlingen plaatsen de fietsen/scooters in de rekken bij het VMBO-gebouw.

Pauzes en tussenuren doorbrengen:
● VMBO: Alle 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 tussen de 2
gebouwen op het fietspad en de brug.

Eten/drinken:
● Water drinken uit een flesje is toegestaan tijdens de les. (Geen water halen tijdens de les)
● Eten en drinken doen we tijdens pauzes in ruimtes waar je mag verblijven.
● Energiedrankjes zijn niet toegestaan in de school of op het schoolterrein. Bij overtreding
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worden de drankjes ingenomen en weggegooid.
● We houden met elkaar de ruimtes schoon en opgeruimd.

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

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 leidt tot (interne) schorsing of schoolverwijdering.

Lokalen/domeinen:

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.

Verzuim en de les uitgestuurd worden:
Op de website vind je het verzuimprotol. Hierin vind je alle informatie en de opbouw van maatregelen
mbt verzuim en de les uitgestuurd worden.

Toetsen / deadlines:
● Op normale schooldagen mogen maximaal 2 toetsen en/of deadlines per dag worden

opgegeven.
● De datum en leerstof moet minstens 1 week van tevoren door de docent worden opgegeven.
● Voor het inhalen van werk ben je zelf verantwoordelijk.
● Je bent zelf verantwoordelijk voor verslagen die meegenomen moeten worden naar hogere

leerjaren.

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

schoolopdrachten.
● Houd je inlogcode privé, geef hem niet aan een ander.
● Je mag je niet voordoen als een ander op het chromebook.
● Computercriminaliteit wordt direct gemeld bij systeembeheer.
● Is je chromebook defect, meld je dan bij systeembeheer.

Gebruik van mobiele telefoons, camera’s en andere apparatuur.
● We fotograferen en/of maken (geluids)opnames alleen als dit in opdracht van school is.
● 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.
● Bij overtreding, wordt de mobiele telefoon de rest van de schooldag in beslag genomen. Je

krijgt een bewijs van de medewerker waarbij je de telefoon hebt moeten inleveren. Je kunt 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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https://www.corlaercollege.nl/app/uploads/2022/03/Verzuimprotocol-Corlaer-College-2022-def.pdf


AVG:
Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig
omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen.
Wil je meer lezen over hoe wij dit doen? Bekijk dan het privacyreglement van de Meerwegen
Scholengroep.
Hier vind je o.a.:

● Welke gegevens wij verwerken (en waar nodig uitwisselen)
● Een protocol voor het gebruik van ICT, e-mail, internet, en sociale media
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https://www.meerwegen.nl/privacy
https://www.meerwegen.nl/privacy

