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Schoolregels Maris College 

 

Beste leerling van Maris, 

Om ervoor te zorgen dat iedereen (leerlingen & medewerkers) zich thuis voelt op Maris, volgen wij 

deze huis/schoolregels. Zo zorgen we met elkaar voor een ordelijke en veilige school waarin iedereen 

kan leren.  

 

Maar voordat we met allerlei regels komen, willen we jou laten weten dat wij je altijd willen helpen 

om de juiste keuzes te maken. Met elkaar praten is belangrijk. Je kunt altijd in gesprek gaan met je 

mentor of teamleider, voor leuke dingen maar ook met jouw moeilijkheden. Maak een afspraak met 

je mentor via een bericht in Magister of met een e-mail. Mailadressen maak je met de afkorting van 

de naam van de docent gevolgd door @mariscollege.nl. Bijvoorbeeld RTT@mariscollege.nl 

Elke dag staan er veel medewerkers voor je klaar. Mocht het je een keer niet lukken om  je aan de 

regels te houden, dan kun je erop rekenen dat zij met je in gesprek zullen gaan. Maar er kleven ook 

gevolgen aan het overtreden van de regels. Dit alles om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan 

blijven voelen op onze school. 

 

Algemene regel: Volg altijd de aanwijzingen van de docenten en andere medewerkers van de school 

op! 

 

1. Respect voor anderen 

Iedereen – leerlingen én medewerkers - moet zich op het Maris College thuis voelen. Daarom 

behandelen we elkaar op school en daar buiten met respect. 

 

Wel: 

• De ander accepteren zoals hij is.  

• Jongens en meisjes zijn gelijk.  

• Elkaar bij de naam noemen.  

 

Niet: 

• Schelden, pesten, uitlachen, roddelen, discrimineren, vechten. 

Je hebt altijd, elke dag, een keuze hoe jij je gedraagt. Maak je een verkeerde keuze, dan volgen er 

consequenties (gevolgen).  

 

2. Laat school weten waar je (onder schooltijd) bent 

Wel: 

• Als je ziek bent, melden je ouders dat vóór jouw eerste les: tussen 07.45 – 09.00 uur. Het 

telefoonnummer staat op de website en op de brieven die verstuurd worden.  

• Als je beter bent, dan vullen je ouders een geel briefje in en dat lever jij in op school. Als je 

dit vergeet dan lijkt het alsof je hebt gespijbeld (ongeoorloofd verzuim) en dan moet je de 

schooltijd dubbel inhalen.  

• Schooltijd is van 7.45 uur tot 16.30 uur. Maak afspraken met de dokter en de tandarts buiten 

schooltijd. Als je op school ziek wordt, vraag je aan de teamleider of locatiedirecteur 

toestemming om naar huis te gaan. We laten je ziekmelding ook aan je mentor weten. Als je 

toestemming krijgt, meldt school dit aan je ouders. Als je thuis bent aangekomen, moeten je 

ouders even bellen naar de baliemedewerker zodat wij weten dat je veilig thuis bent 

gekomen. 

• Moet je naar de tandarts of orthodontist, laat een bevestiging zien van de afspraak aan de 

administratie. 
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Als je vaak ziek gemeld wordt, dan maken wij ons zorgen om jou. Je wordt dan uitgenodigd met je 

ouders om hier op school over te komen praten. Soms komt dan ook de schoolarts of de 

leerplichtambtenaar. 

 

3. Kom op tijd op school en in de les 

Wel: 

• Als iedereen op tijd in de les is, dan verloopt de les zonder verstoringen. Dat is fijn omdat 

leerlingen dan minder afgeleid zijn en het rustig is in de klas, iedereen kan dan beter leren. 

Zorg dat je tenminste tien minuten voor je eerste les op school bent.  

• De eerste bel gaat om 08.10 uur.  

• De tweede bel gaat om 08.15 en is het startsein van de eerste les.  

• Als er een docent ziek is, dan valt het eerste lesuur soms uit. Je krijgt dan een sms’je.  

 

Niet: 

• Te laat komen. Het hoort niet, maar kan de beste overkomen. Dus kom je te laat, dan meld je 

je bij de receptie voor een te-laat-briefje. Als je vaker te laat komt, dan gelden de regels van 

de leerplichtwet: 

o Bij 3 keer te laat: er gaat een brief naar je ouders en jij moet je elke keer als je te laat komt, 

de volgende dag een half uur eerder op school melden bij de baliemedewerker.  

o Bij 6 keer te laat: er gaat een brief naar huis en naar de leerplichtambtenaar. Jij moet je elke 

keer als je te laat komt, de volgende dag een half uur eerder op school melden bij de 

baliemedewerker en je moet je na je lesdag melden bij je teamleider. Er volgt een gesprek op 

school met je ouders en je mentor.   

o Ben je negen keer te laat gekomen, dan melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Er volgt 

een gesprek op school met je ouders, mentor en de teamleider. Daarnaast zal er ook nog een 

apart gesprek volgen met de leerplichtambtenaar en krijg je een verwijzing naar bureau Halt 

of je ouders krijgen een boete.  

o Vanaf tien keer te laat moet je een week lang, elke dag van 8.00 u tot 16.05 u naar school 

komen (een ‘vierkant rooster’).  

o Bij 12 keer te laat volgt er weer een melding bij leerplicht met alle gevolgen van dien. 

 

4. Voorbereiden op de lessen 

Wel: 

• Zorg dat je alle benodigdheden voor je lessen bij je hebt (boeken, multomap, pen, potlood, je 

agenda en eventueel je D&P/gymshirt).  

• Alle brugklasleerlingen hebben verplicht een EF-agenda, dit zodat je leert plannen met je 

agenda. Voor de overige jaren beslist de mentor (in overleg met jou, ouders en docenten) of 

jij ook verplicht een agenda gebruikt.  

• Zorg ervoor dat je huiswerk in orde is. Het huiswerk staat in Magister, maar het moet zeker 

in je agenda staan! Denk eraan: Het is altijd aan jou om ervoor te zorgen dat je huiswerk in 

orde is. Ook als iets even niet meezit, zoals een niet-werkende printer. Zorg dat je dat op tijd 

oplost.  

 

5. Verwijdering uit de les 

Als je uit de les wordt verwijderd, haal je een verwijderingsformulier (rode kaart) bij de receptie en je 

meldt je bij de teamleider (of bij de directeur als jouw teamleider er niet is). Na de les bespreken de 

docent (en de teamleider) met jou de reden van je verwijdering. Je hebt dan de kans om jouw 

mening te geven en kunt die ook op de rode kaart schrijven. Zonder rode kaart verspeel je je recht op 

hoor- en wederhoor, bewaar deze dus goed. De rode kaart gaat mee naar huis en moet ondertekend 

worden door jouw ouders/verzorgers en de volgende dag weer ingeleverd worden bij de teamleider.  
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6. Eten en drinken op school 

Wel: 

• De aula en het schoolplein zijn de plaatsen waar je kunt eten en drinken.  

• Het is prettig om je lunch in een schone omgeving te eten. Dus wie troep maakt, ruimt het 

op. Met elkaar houden we zo de school netjes en veilig. Er zijn prullenbakken voor afval.  

 

Niet: 

• In school en op het plein eet je geen kauwgom. 

• In school en op het plein drink je geen energiedrankjes en natuurlijk geen wettelijk verboden 

drankjes.  

 

Tot en met de 4e klas gaan er geen leerlingen van het schoolplein af. 5 en 6 mogen met tussenuren van het 

schoolplein. 

 

7. Pauzes en tussenuren 

Wel: 

• In de pauzes ben je op het schoolplein of in de aula/kantine.  

• Ben je eenmaal op school, dan blijf je op school (binnen de hekken).  

• Zit je in klas 1, 2, 3 of 4; dan mag je tijdens tussenuren het schoolplein niet verlaten. 

Tussenuren breng je door in de aula/kantine, op het schoolplein of in het daartoe 

aangewezen lokaal. Als je toch van het schoolplein moet, dan vraag je hiervoor een 

toestemmingsbriefje van je vakdocent. Dit geef je af aan de baliemedewerker. Zonder 

toestemming blijf je op school en op het plein. Als je ervoor kiest om zonder toestemming 

toch van het schoolplein te gaan, dan moet je een week lang van 8.00u – 16.05u op school 

blijven (‘vierkant rooster’). Je volgt wel je lessen, maar ervoor en erna krijg je een plek 

aangewezen waar je aan schoolwerk werkt. 

• Ben je leerling uit klas 5 of 6 dan mag je tijdens tussenuren wel van het schoolplein af. 

 

8. Roken, alcohol en drugs 

Niet: 

• Op het Maris College is roken door leerlingen in en rond de school niet toegestaan. Dit geldt 

ook voor de shisha-pen, andere vormen van elektronisch roken en voor blowen.  

• Op onze scholen mag je geen alcohol of drugs bij je hebben en mag je geen alcohol of drugs 

gebruiken of onder invloed zijn.   

 

Let op: Als je op het Maris College betrapt wordt op roken of gebruik van alcohol/drugs, dan heeft 

dat consequenties. Het kan zelfs leiden tot verwijdering van de school. Leerlingen die betrapt worden 

op het verhandelen van drugs op en rond de locaties van het Maris College zijn met onmiddellijke 

ingang niet meer welkom op school! 

 

Op het Maris College willen wij jou helpen aan je toekomst te bouwen door een diploma te halen. 

Vraag hulp bij je mentor als er dingen spelen rondom drugs en alcohol, dan kunnen we je helpen.  

 

9. Omgaan met sociale media 

Veel leerlingen maken gebruik van sociale media, zoals Facebook, Instagram of Snapchat. Dit kan erg 

leuk zijn, maar leidt soms ook tot pestgedrag. In de wet staat dat je niemand mag fotograferen of 

filmen zonder toestemming van die persoon. Daarom mag je op school geen live opnamen en 

gewone filmpjes maken in de algemene ruimten van school (zoals het schoolplein, de gang en de 

aula). Pesten vinden we een serieus probleem. Daarom hebben we een zogenaamd ‘pestprotocol’ 

opgesteld. Je vindt dit op de website. 
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Niet: 

• Zowel tijdens als buiten schooltijd mag je geen misbruik maken van sociale media (zoals 

bijvoorbeeld pesten, schelden en foto’s plaatsen zonder toestemming van de persoon). Doe 

je dit wel, dan mag je geen telefoon meer mee naar school nemen (voor een half jaar, een 

jaar of je gehele schooltijd).  

 

10. Petten, jassen, telefoons 

Wel: 

• We verwachten van jou dat je voor school gepast gekleed naar school gaat. Draag je 

uitdagende kleding dan verzoeken we je dit aan te passen. 

• Er zijn kapstokken of kluisjes en per locatie is er een eigen telefoonbeleid. 

• Uit respect draag je in de school geen pet of jas of kleding met aanstootgevende teksten 

erop. 

 

Niet: 

In de klas en in de gang gebruik je je mobiel niet. Je mobiel is niet zichtbaar en niet hoorbaar.  

 

Als je je niet houdt aan de huisregels, dan volgen consequenties, bijvoorbeeld je mobiel inleveren en 

op de afgesproken tijd weer ophalen. Als je de regels mbt je telefoon vaker overtreedt, bergen we 

die tot 5 dagen op in de kluis en krijgen je ouders die pas weer mee in een gesprek hierover op 

school.   

 

11. Computers, netwerk en internet 

Wel: 

• Op het Maris College werk je dagelijks met een computer. Laptops en computers zijn 

kwetsbaar én kostbaar en we verwachten dat je daar met zorg mee omgaat. Voor je ermee 

gaat werken, controleer je of er zichtbare beschadigingen zijn. Als dat zo is of als het 

apparaat niet goed werkt, dan meld je dat meteen aan je docent! Als je dit vergeet, dan lijkt 

het alsof jij de schade hebt veroorzaakt en dan moet je de schade vergoeden.  

• Je gebruikt deze apparatuur waarvoor het is bedoeld, namelijk schoolwerk. 

 

Niet: 

• Je mag de laptops van school niet gebruiken om illegale zaken uit te voeren (zoals hacken, 

software anders programmeren, enzovoorts). Het is niet toegestaan om het schoolnetwerk 

te gebruiken op een manier die de programma’s schade kan toebrengen. Misbruik heeft 

gevolgen. 

• Je mag geen privézaken via het schoolnetwerk uitvoeren (sociale media bekijken, chatten of 

mailen met vrienden zijn voorbeelden van privézaken).  

 

12. Beschadigingen, verlies en diefstal 

Wel: 

• Je komt alleen aan je eigen spullen en gebruikt spullen van school waarvoor ze zijn bedoeld. 

Dit valt onder respect hebben voor anderen. 

• Het opzettelijk of per ongeluk beschadigen of kapot maken van eigendommen van school of 

van je medeleerlingen wordt bestraft. Jijzelf of je ouders/verzorgers moeten de schade 

vergoeden. 

• Op het Maris College mogen kluisjes ongevraagd worden geopend en jassen en tassen 

worden gecontroleerd. Indien nodig gebeurt dat onder toeziend oog van de politie.  

• Op sommige locaties maken we gebruik van camera’s voor toezicht. 
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Bij verlies of diefstal van je eigen spullen is de school niet aansprakelijk. Respecteer eigendom van 

anderen. Diefstal is een ernstig vergrijp dat niet past in een veilige schoolomgeving. Dit wordt dan 

ook zwaar bestraft, er kan aangifte worden gedaan bij de politie en het kan tot verwijdering van de 

school leiden.  

 

13. Conflicten  

Heb je een probleem in de klas of daarbuiten? Dan bespreek je dat met je mentor. Dat is de eerst 

aangewezen persoon om daar samen met jou een oplossing voor te vinden. Wanneer je mentor er 

niet is, kun je het probleem ook bespreken met je teamleider. Op school lossen we problemen op 

door erover te praten en daarna zoeken we samen naar een oplossing.  

In alle gevallen geldt: We blijven van elkaar af.  

 

Wat doe je wel: 

• Praten. Om je veilig te voelen, is het nodig dat je weet dat je altijd over je problemen kunt 

praten met medewerkers van school. Als je zelf problemen hebt of als er problemen zijn 

tussen jou en een andere leerling: praat erover met je mentor of teamleider (mag ook met 

andere docenten). Iedere medewerker neemt je serieus en probeert door te praten met jou 

tot een oplossing te komen. We doen zodat iedereen zich veilig blijft voelen. Het kan soms 

best moeilijk zijn om over je problemen te praten. Het is wel echt nodig en het zal altijd heel 

erg opluchten om je problemen te delen.  

 

Niet: 

• Problemen lossen we niet op door te vechten. Vechten maakt de problemen alleen maar 

erger. Denk aan de schade die er van komt en aan de problemen die er zullen zijn, want het 

is lastig een andere school te vinden voor een leerling die heeft gevochten (vechten mag 

nergens).  

• Als het vechten toch gebeurt, dan worden de leerlingen die aan het vechten zijn zo snel 

mogelijk uit elkaar gehaald. Daarna worden zij naar de teamleider of de directeur gebracht. 

Deze hoort de partijen aan en neemt vervolgens een besluit.  

• Elke leerling die op Maris vecht, wordt geschorst. Hoelang de schorsing duurt, wordt bepaald  

door de ernst van de vechtpartij. Je ouders worden altijd ingelicht over een vechtpartij. 

• Als jij vaak betrokken bent bij conflicten, dan nemen we contact op met jouw ouders om met 

elkaar in gesprek te gaan. Dit moet worden besproken en opgelost met iedereen die je 

daarbij kan helpen.  

 

14. Een veilig gevoel op school 

Wel: 

• Op onze school willen we dat iedereen zich veilig voelt. We gaan met elkaar om op een 

vriendelijke manier.  

• Op school hebben we een vertrouwenspersoon en een herstelcoördinator.  

 

Niet: 

• Het bezit van wapens en vuurwerk en het gebruik van (verbaal) geweld is dan ook ten 

strengste verboden.  

• Gevaarlijke voorwerpen worden door de school in bewaring genomen en aan de politie 

overhandigd.  

• Leerlingen die gewelddadig zijn of een wapen bij zich hebben, worden bij de politie 

aangegeven. Er wordt een proces-verbaal opgesteld en verwijdering van school kan volgen. 

 

Bovenstaande regels gelden ook bij activiteiten buiten de school.  
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Tot slot: 

Laten we samen – leerlingen en medewerkers – zorgdragen voor een prettig, respectvol, sportief, 

veilig en sociaal schoolklimaat. Zodat iedereen elke dag met plezier naar school komt en uiteindelijk 

met een diploma de school verlaat. We hebben een ongelooflijk mooie school en kunnen daar 

allemaal trots op zijn.  
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