
 
 
 

 

 

 

 
Leefregels 

 

Algemeen 

 

Olympia is een Christelijke school voor voortgezet onderwijs. Dit betekent dat we 

onze inspiratie halen uit de Christelijke traditie en de bijbehorende waarden. Deze 

waarden (goed zijn voor elkaar, eerlijk zijn en elkaar vergeven) komen terug in 

hoe we binnen de school met elkaar omgaan. 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk is naar elkaar, zorgzaam is voor een 

ander en dat gemaakte fouten vergeven worden.  
  

A. Lessen 

 

 Natuurlijk heb je voor elke les al je schoolspullen bij je en ben je op tijd in 

het lokaal.  

 Alleen als er een medische oorzaak is mag je tijdens de les naar de wc. 

Hiervoor heb je wel een briefje van je ouders nodig. 

 Als je te laat bent voor de les ga je eerst langs lokaal 047, alleen met het 

briefje wat je daar ontvangt kun je in de les. Aan het eind van de dag blijf 

je een half uur na in lokaal 047. 

 Mocht het nodig zijn dat je uit de les wordt gestuurd, ga je meteen naar 

lokaal 047. Aan het eind van het lesuur ga je met een ingevuld 

verwijderformulier terug naar de docent. Je hebt dan een kort gesprek met 

de docent, zodat het voor de volgende les weer is opgelost. 

 We vinden het plezierig en belangrijk als je er op school verzorgd uitziet. 

Jouw kleding is netjes, schoon en past bij de identiteit en de uitstraling 

van de school. Tijdens de gymles draag je sportkleding en sportschoenen. 

 Tijdens het maken van proefwerken en overhoringen is het gebruik van 

telefoons, smartwatches etc., niet toegestaan, tenzij de docent heeft 

aangegeven dat het wel is toegestaan. 

 

B. Afwezig 

 

 Als je ziek thuis bent, of omdat je een afspraak bij bijvoorbeeld de 

tandarts of de dokter hebt, bellen of mailen je ouders/verzorgers ‘s 

ochtends voor 9.00 uur naar school om dit door te geven. Aan het eind 

van de ziekteperiode geven je ouder(s)/verzorger(s) ook door dat je weer 

beter bent. 

 Wanneer je, na bijvoorbeeld een tandartsafspraak, terug op school bent, 

meld je je eerst weer even in lokaal 047. 

 Als je tijdens de lesdag ziek wordt, vraag je aan de docent of je naar 

lokaal 047 mag om je ziek te melden. Na contact met en toestemming van  

je ouder(s) of verzorger(s) mag je naar huis. 

 Mocht je een proefwerk of overhoring missen omdat je afwezig bent 

geweest, dan kun je dit alleen inhalen wanneer je ouder(s) of verzorger(s) 

je op tijd afgemeld hebben. Is dat op school niet bekend, dan wordt het 

cijfer 1.0 toegekend. 

 



 
 
 

 

 

 

C. Roosterwijzigingen 

 

 Controleer elke avond en ochtend je rooster in magister zodat je weet of 

er wijzigingen zijn. Tot 7.30 uur worden de roosterwijzigingen door de 

roostermaker in magister gezet. 

 

D. Schoolgebouw en schoolterrein 

 

 Vanaf 8.15 uur gaan de deuren vanuit de aula naar de gangen open en 

kun je naar je kluisje. 

 Jouw jas berg je op in je kluisje, een natte jas mag je ook in het lokaal 

aan de kapstok hangen. Als je een helm bij je hebt, berg je die ook in je 

kluisje op. 

 In de aula en op het schoolplein mag je eten en drinken, afval hoort 

vanzelfsprekend in de afvalbak. 

 (Elektronisch) roken is uiteraard nergens toegestaan. 

 Afval gooi je direct in de prullenbak en om de andere lessen niet te storen 

ben je tijdens de pauzes niet in de gangen.  

 Tijdens tussenuren blijf je in de aula of op het schoolplein. 

 Binnen onze gezonde school is geen plaats voor chips, nootjes, 

zonnenbloempitten etc. 

 Alcohol, drugs, gevaarlijke voorwerpen en alle (andere) voorwerpen en 

middelen die bij wet verboden zijn, zijn op het schoolterrein niet 

toegestaan. Bij overtreding zal de politie ingeschakeld worden en zal de 

school formele stappen ondernemen. 

 Kennissen of vrienden, die geen leerling van de school zijn, ontmoet je 

altijd buiten het schoolterrein. 

 

E. Telefoongebruik 

 Alleen in de aula en op het schoolplein mag je jouw telefoon gebruiken. In 

de gangen en in de lokalen staat je telefoon altijd op stil en is de telefoon 

opgeborgen. Mocht je dit vergeten, dan zul je de telefoon moeten 

inleveren. Na een uur corvee aan het eind van de dag krijg je de telefoon 

weer terug. 

 Tijdens de les kan de docent aangeven dat de telefoon wel gebruikt mag 

worden als leermiddel. De docent bepaalt op dat moment wat je wel en 

niet met je telefoon mag doen. Het is niet toegestaan om tijdens de les te 

luisteren naar muziek, of om te bellen, sms’en of privéberichten te 

versturen via sociale media. 

 Om geen overlast te veroorzaken luister je in de aula alleen met oordopjes 

in naar muziek en maak je in het gebouw geen foto’s, filmopnamen en 

geluidsopnamen. Indien foto’s, filmopnamen en geluidsopnamen welke op 

het schoolterrein zijn gemaakt worden verspreid, zal de school overgaan 

tot het nemen van formele stappen. 

  

F. Schade en vermissing 

 Schade die door jou in of rond het schoolgebouw is veroorzaakt, moet 

door jouw ouders vergoed worden. 

 De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing 

van en/of schade aan jouw eigendommen. 

 

 


