Beste leerlingen,
Het Keizer Karel College is een veilige school waar iedereen zich thuis moet voelen,
maar ook een school waar ieder het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor
elkaar. Een veilig schoolklimaat is de basis voor kinderen om zich te ontwikkelen en te
leren. We willen dat de leerlingen met plezier naar school gaan, zich op school veilig
en thuis voelen, ervaren dat ze erbij horen, serieus genomen worden en kunnen leren
in een goede sfeer. Dit betekent:
-

We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan.
We kleden ons verzorgd.
We gaan pesten en agressief gedrag tegen.
We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
We respecteren elkaar en elkaars eigendommen.
We houden ons aan de schoolregels.

Voor een veilig schoolklimaat zijn afspraken nodig. Docenten registreren elk lesuur de
aanwezigheid van de leerlingen in Magister. Op elke school zijn natuurlijk regels, zo
ook op het KKC. We hebben een aantal hieronder voor jullie opgesomd:
1. Afspraken die van tevoren bekend zijn, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de
tandarts, moeten je ouders vooraf doorgeven via de website. De ouders krijgen
een aparte inlogcode voor het gesloten gedeelte van de website.
Plan deze afspraken buiten het proefwerkrooster om.
2. Ziek melden op elke afzonderlijke dag gebeurt vóór 08.30 uur door de ouders
via de verzuimcoördinator, K. Lamboo (telefoon: 020-5471120).
3. Beter melden na ziekte gebeurt digitaal door de ouders via het gesloten
gedeelte van de website.
4. Als je door ziekte een proefwerk hebt gemist, word je ingedeeld voor een
inhaalproefwerk. Dit is altijd, van maandag t/m vrijdag, om 15.00 uur. Verzuimen
bij een inhaalproefwerk betekent automatisch het cijfer 1.0 voor dit proefwerk.
Leerlingen van 4 vwo en 5 vwo maken de inhaaltoets altijd in de week voor de
toetsweek van die periode.
5. Op tijd komen betekent dat je aan het begin van de les je spullen in orde hebt
en klaar zit voor de start van de les. (en niet dat je je spullen nog uit je kluisje
moet halen!)
6. Als je te laat komt, haal je bij de balie een te-laat-briefje. Je moet dan de
volgende dag om 8:00 uur komen (in lokaal 5), tenzij je een geldige reden hebt
en deze reden dezelfde dag aan de afdelingsleider meldt. Niet gemeld is
automatisch de volgende dag om 8:00 uur komen!
z.o.z.

7. Als je uit de les gestuurd wordt, meld je je bij je afdelingsleider.
Is er geen afdelingsleider aanwezig, dan meld je je bij de balie.
8. Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om je in een lokaal te bevinden. De
hal, de aula, het schoolplein en de kantine zijn de plekken om te pauzeren.
9. Heb je geen les, dan

mag je niet in de aula of in de gangen zitten.

10. Onderbouwleerlingen mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet verlaten.
11. Leerlingen mogen niet roken op het schoolterrein en tijdens activiteiten buiten
het schoolterrein.
12. Leerlingen uit klas 1,2,3 en 4 mogen helemaal niet roken en leerlingen van 16
jaar en ouder mogen alleen roken op de daarvoor aangewezen plek, en als de
ouders daar toestemming voor hebben verleend.
13. Een mobiele telefoon, smartwatch etc. mag zonder toestemming van de docent
niet gebruikt worden tijdens de les en is bij toetsen altijd verboden, ook niet om
te kijken hoe laat het is!.
14. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van
onbeheerde spullen. Laat dus ook niet je tas of jas onbeheerd achter op de
gang of in de leerlingenruimte. Tijdens de gymnastieklessen moeten
waardevolle spullen in je kluisje zijn opgeborgen!
15. Het is bij alle schoolactiviteiten verboden om foto’s te maken of te filmen zonder
de toestemming van degene die je fotografeert of filmt.
16. Bij het gebruik van sociale media dien je rekening te houden met de reguliere
fatsoensnormen en gaan wij ervan uit dat je de goede naam van de school en
alle betrokkenen niet schaadt.
17. In de lokalen, in de mediatheek en op het studieplein is het niet toegestaan
jassen, petten, enz. aan of op te houden.
18. Iedereen die in de mediatheek of op het studieplein op de computer wil werken,
moet zijn of haar schoolpasje inleveren bij de medewerker.

We vragen je om elke dag Magister te lezen en te controleren of je ELO berichten
hebt. Je kunt Magister zo instellen dat je, als je een ELO bericht krijgt,
een melding op je mobiel krijgt.
We wensen jullie allen een plezierig en succesvol schooljaar toe!

