
 

Schoolafspraken Christoffel 

Uitgangspunt op Christoffel is dat wij elkaar accepteren, respecteren en vertrouwen.  

Dat heeft geleid tot de volgende schoolafspraken: 

 

1. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer op school. Fysiek en verbaal geweld, 

zoals bedreiging, intimidatie en belediging, worden niet geaccepteerd. Vloeken, schelden en 

grof taalgebruik willen wij niet.  

2. We willen ons veilig voelen. Diefstal, dealen, alcohol-, messen-, drugs-, vuurwerk- en 

wapenbezit (of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden) zijn in de school of op 

het schoolterrein niet toegestaan. 

3. Je bent maximaal 20 minuten voor schooltijd aanwezig op school, tenzij anders is 

afgesproken. Je gaat rechtstreeks naar het plein of naar de aula. 

4. Als je met de fiets/scooter op school aankomt, rijd je rustig over het fietspad rechts van het 

plein. Je parkeert je fiets of scooter in de vakken in de fietsenstalling.  

5. Je rookt niet op het schoolterrein of in de direct zichtbare omgeving van school.  

6. Als je de school binnenkomt, zet je je pet, muts en capuchon af, tenzij anders is 

afgesproken. 

7. Je krijgt een kluisje in bruikleen. Voor en na schooltijd en in de pauze kun je daar gebruik 

van maken. Waardevolle spullen kun je het beste thuis laten of opbergen in je kluisje. Je 

bergt je jas op in je kluisje.  

8. Je bent op tijd in de lessen aanwezig. Als je later bent, meld je je eerst bij de receptie. 

9. Je bereidt de lessen goed voor en je hebt alle benodigde spullen bij je. Je laptop is volledig 

opgeladen. 

10. Je zet bij het begin van de les je mobiele telefoon in de telefoonbak. Voor de onderbouw 

geldt dat je je telefoon aan het einde van de lesdag weer terugkrijgt. Voor de bovenbouw 

geldt dat je je telefoon aan het einde van de les weer terugkrijgt.  

11. Je mag niet eten en/of drinken tijdens de les, tenzij anders is afgesproken. 

12. Je gaat tijdens de pauzes zo snel mogelijk naar de pauzeruimtes en je blijft daar om rustig 

pauze te houden. Tijdens de pauzes mag je eten en drinken en naar het toilet bij de 

leerlingeningang. Je drinkt geen energydrankjes. 

13. Je verlaat het schoolterrein, tijdens schooltijd, alleen met toestemming van een 

medewerker.  

14. Je gaat netjes om met het schoolgebouw en alle schoolmaterialen. Je zorgt goed voor je 

eigen spullen, maar ook voor de spullen van anderen. Je houdt ons schoolgebouw en de 

omgeving schoon, je gooit afval in de prullenbakken en verricht bij toerbeurt 

corveediensten. 

15. Je maakt geen opnames (beeld en/of geluid) in en rond de school of op andere locaties 

tijdens schooltijd, zonder toestemming van de docent.  

16. Na schooltijd ga je binnen 20 minuten naar huis, tenzij anders is afgesproken met een 

medewerker. 


