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HUISREGELS
3.1 Huisregels

Onze huisregels zijn specifieke regels die op het Udens College gelden en deze staan naast de
algemene gedragsregels.
3.1.2 Overzicht huisregels
Elke leerling van de school behoort te weten wat er in de huisregels staat en dient deze regels te
onderschrijven. De sector vmbo heeft de huisregels verwerkt op een sticker en alle leerlingen
uitgereikt. De sector havo/vwo heeft de regels in de leerlingengids opgenomen. Wanneer
huisregels worden overtreden, zal de afdelingsleider maatregelen treffen. Hierbij kan gedacht
worden aan het tijdelijk in beslag nemen van eigendommen van onze leerlingen, zoals mobiele
telefoon etc.
3.1.3 Overzicht huisregels VMBO
We zijn trots op onze school en dus...
... hebben we respect voor elkaar en voor elkaars spullen
... doen we alle jassen, petten e.d. in de kluisjes
... zijn we op tijd in de les met alles wat nodig is
... hebben we onze schoolpas altijd op zak
... hebben we onze geluidsdragers en gsm niet bijons
... lopen we tijdens de lessen niet door de gangen
... eten, drinken we alleen in de kantine
... gooien we alle rommel in de afvalbakken
... rennen, gillen en stoeien we niet .
.. beschadigen we onze school niet
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3.1.4. Huisregels onderbouwgebouw havo-vwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Rechts houden op trappen en in gangen, géén toegangen en doorgangen blokkeren.
Eten en snoepen alleen in de daarvoor bestemde overblijfruimtes: aula en gangen, dus
niet in clusterhallen en lokalen.
Jassen, regenkleding en petten in de garderobe. In de garderobe mogen aan het einde van
de schooldag geen spullen worden achtergelaten. Dit i.v.m. hygiëne en schoonmaak.
Spaar het (school)milieu: gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en zorg voor passend
gedrag.
Vernielingen of beschadigingen moeten worden doorgegeven aan een van de conciërges.
Als de docent het lokaal verlaat zijn er geen leerlingen meer in het lokaal en wordt het
lokaal gesloten.
Fietsen mogen alleen worden gestald aan de voorkant van het gebouw. Vergeet niet je
fiets op slot te zetten.
Mobiele telefoons mogen alleen in de aula of buiten gebruikt worden. Foto’s maken met
mobieltjes is in het gebouw verboden.

3.1.5 Huisregels studiehuis/bovenbouw havo-vwo
De opgestelde regels zijn besproken met de leerlingenraad, de commissie leefregels studiehuis
en de resonansgroepen.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Geen jassen in de lesvleugel of leerlingkluisjes. Er zijn kapstokken in de garderobe bij de
ENVE. Voor kostbare jassen kun je een metalen kluisje huren.
Eten en drinken mag alleen in de ENVE-ruimte en in de gangen van de vleugel waar de
ENVE-ruimte is gelegen (ook de gang boven de garderobe).
Overblijven in de pauzes ook alleen in de ENVE-ruimte en de gangen in die vleugel.
Omdat de leerling-kastjes en de toiletten niet in dat gedeelte zijn gesitueerd, is er in de
pauzes wel vrije toegang tot de rest van het gebouw. Regel is dat je daar dus niet blijft
hangen in de pauzes.
Open werkruimtes. Hier kun je, voor zover er geen les gegeven wordt, in stilte aan het
werk. Tijdens pauzes stop je met werken.
Voor alle duidelijkheid: je mag er niet eten, drinken, snoepen en 'buurten'.
In het CIS moet iedereen zich houden aan de regels die daar worden afgesproken. In ieder
geval geldt daar de regel dat je je boekentas bij binnenkomst in het tassenrek bij de ingang
achterlaat.
In de ENVE-ruimte moet iedereen zich houden aan de regels die daar worden
afgesproken. Een van de regels die daar gelden is dat de muziek tijdens gewone lestijden
zo zacht staat dat lokalen rondom de ENVE er geen last van hebben.
Het gebruik van een mobiele telefoon is in het studiehuis alleen toegestaan in de ENVE en
de gangen rondom de ENVE. In de lokalen, de werkruimtes, de gangen en het CIS is het
gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.
Foto's maken met mobieltjes is in het gebouw verboden.
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