
Huisregels 

Het streven is om een school te zijn met een beperkt aantal regels. De belangrijkste 

basisregel is: Gedraag je. Iets verder uitgewerkt volgt er: 

 Hou rekening met anderen; 

 Wees zuinig op het gebouw en elkaar; 

 Laat je omgeving netjes achter; 

 Los problemen op door in gesprek te gaan. 

 

Gebruik algemene ruimtes binnen 

Bij lokalen bepalen de docenten vanzelfsprekend wat er wel en niet kan. Bij algemene 

ruimtes is dat soms minder duidelijk en speelt onder andere de vraag waar je wel of niet 

mag pauzeren. Onder pauzeren verstaan we alle activiteiten die niet met schoolwerk te 

maken hebben. Daar waar je wel mag pauzeren, mag je ook eten en drinken. 

Het gebouw is ontworpen met een aantal (onderwijskundige) ideeën. Deze ideeën worden 

hieronder toegelicht. Verder moeten we ook rekening houden met veiligheid. Niet alles ligt al 

volledig vast en we willen dan ook graag jullie feedback ontvangen. Je kunt hiervoor contact 

opnemen met Jeroen Bergamin.  

 

Aula, kantineruimte, tribune en atrium 

Deze ruimtes lopen in elkaar over, maar hebben wel verschillende functies. 

Aula 

Dit is het gedeelte op het niveau van de hoofdingang. Er staan hier tafels met stoelen. 

Tijdens lestijd is dit gedeelte een verlengstuk van de mediatheek en zijn de tafels bedoeld als 

werkplekken waar je goed kunt overleggen. Dit omdat de mediatheek zelf meer een 

stilteruimte is. Wanneer een leerling hier aan het werk wil, zullen pauzerende leerlingen 

plaats moeten maken. 

Kantineruimte 

Dit is het verhoogde gedeelte bij de kantine zelf. De ruimte is de gehele dag beschikbaar om 

te kunnen pauzeren/werken. Er staan twee voetbaltafels. Balletjes zijn bij de conciërge te 

lenen. In de pauzes is de uitgiftebalie van de kantine open. 

Tribune 

Dit zijn de zitplaatsen tussen de aula en het atrium. De ruimte is de gehele dag beschikbaar 

om te kunnen pauzeren/werken. 

Atrium 

Dit is het gedeelte onder het glazen dak. We zijn benieuwd hoe deze ruimte door jullie 

gebruikt gaatworden. Boven bij het dakterras staan expositie vitrines. De gangen op de 3e 

etage (richting de gymzalen) zijn niet beschikbaar om te pauzeren. 



Dakterras 

Deze ruimte is in principe de gehele dag beschikbaar om te kunnen pauzeren/ werken. Er is 

een groot schaakbord. Ballen zijn hier niet toegestaan. 

Gangen 

Tijdens lestijd kun je hier niet pauzeren. Tijdens de pauzes mag je hier wel eten en drinken, 

met als uitzondering dus de gangen op de 3e etage. 

Stamlokalen 

Tot aan de herfstvakantie mogen de leerlingen uit klas 1 in hun eigen stamlokaal pauzeren. 

Leerpleinen 

Dit zijn de ruimtes met werkplekken die van de aula zijn afgesloten en naar de lokalen juist 

open. Tijdens de les zijn de leerpleinen een verlengstuk van de lokalen en daarmee ter 

beschikking van de docenten. Leerlingen mogen er tijdens lestijd rustig zitten werken, maar 

niet pauzeren. Als een docent gebruik van een leerplein wil maken, zullen de leerlingen 

moeten vertrekken. 

Tijdens de pauzes mag je hier wel eten en drinken. 

Balkons 

Dit zijn de ruimtes met zitjes die naar de aula open zijn en naar lokalen juist afgesloten. 

Leerlingen mogen hier ook in tussenuren pauzeren/werken. 

Postvakjes 

Deze bevinden zich in de gang naast de personeelskamer. 

Liften 

Zijn alleen te gebruiken na toestemming. 

Fietsenkelder 

Behalve fietsenrekken vind je hier ook de kluisjes en kapstokken. Het is echter geen ruimte 

om te pauzeren. Er is een apart gedeelte voor fietsen van docenten. Scooters kunnen buiten 

in de opstelvakken achter de school worden gezet. 

Trappen 

Trappen en trappenhuizen zijn bedoeld om te lopen, om veiligheidsredenen mag je hier niet 

gaan zitten. 

Toiletten 

Deze zijn bedoeld om te toiletteren, maar geen pauze-, verblijfs-, of verkleedruimte. Er zijn 

dames-, heren-, invalide- en gender neutrale toiletten. 

 

 

 



Gebruik buitenruimte 

Sportveld 

Dit ligt aan de zijkant van de school en is vanzelfsprekend bedoeld voor voetbal/basketbal 

etc. Aandachtspunt is dat er geen ballen op de weg komen. 

Schoolplein 

Het gehele schoolplein is beschikbaar om te pauzeren. Wanneer er voldoende ruimte is, kan 

er ook hier gevoetbald (en dergelijke) worden. Hierbij zullen de sporters het spel wel klein 

moeten houden. Aandachtspunt is dat er geen ballen op de weg komen en dat anderen geen 

last hebben van het spel. 

Bordes 

Dit zijn de verhogingen voor de hoofdingang en bedoeld om op te zitten. 

Roken 

We zijn een rookvrije school. Roken is alleen uit zicht van school toegestaan. Het is 

acceptabel wanneer je buiten het schoolplein je sigaret opsteekt en je verder uit zicht begeef 


