
Schoolregels  
 
Om alles op school goed te laten verlopen hebben wij een aantal regels. Die zijn er om de goede 
sfeer in stand te houden en om vervelende zaken te voorkomen. Zo weten we met elkaar waar we 
aan toe zijn en waarop we elkaar kunnen aanspreken.  
 
School voor christenen  
Wij zijn een gereformeerde school voor christenen en dat laten wij graag zien. Naar mensen buiten 
de school, bijvoorbeeld ouders en stageadressen, maar ook met elkaar binnen de school dragen we 
een christelijke houding uit. De basis daarbij is dat wij God en onze naaste liefhebben.  
In de praktijk betekent dat:  
 respect voor de ander en voor de dingen van de ander  
 goede omgangsvormen  
 correct gedrag ten opzichte van elkaar in plaats van ongewenste intimiteiten  
 elkaar helpen in plaats van elkaar kwetsen of pesten  
 kleding die niet aanstootgevend is, zowel op school als tijdens de stage  
 
Dit zijn onze belangrijkste huisregels  
 Ga zorgvuldig om met het gebouw en de inventaris.  
 Uitingen in school en in de sociale media zijn respectvol en met in acht neming van andermans 

privacy.  
 Het is beter om niet te roken. Als je het toch wilt, dan rook je buiten. Let op de rookvrije zone en 

maak gebruik van de asbakken die daarvoor staan.  
 Eten en drinken is prima, maar niet in de lokalen.  
 Draag geen jas of pet in de lokalen. Er zijn genoeg kapstokken.  
 Gebruik je mobiele telefoon in de lokalen alleen voor het onderwijs. Als je die daarvoor niet 

nodig hebt, moet je telefoon uit staan.  
 We hebben een kauwgumvrije school.  
 Tijdens pauzes gaan de lokalen op slot.  
 Zet je fiets of bromfiets in de stalling.  
 Wil je graag gebruik maken van de lift, dan kun je met een medische verklaring een sleutel halen 

bij de conciërge. Hij vertelt je de voorwaarden van gebruik.  
 In het zicht van de school worden er geen alcohol en drugs gebruikt.  
 Muziek tijdens het werken kan prettig zijn. Overleg vooraf met de docent voor gebruik daarvan.  
 Gebruik de computers alleen voor onderwijsdoeleinden.  
 
Houd je je aan deze regels dan draag je bij aan een prettige schoolomgeving. Hou je je niet aan deze 
regels dan kan dat gevolgen hebben. De gevolgen kunnen variëren van een gesprek, dringend advies, 
schorsing of in uiterste gevallen een dwingend advies. Dit laatste betekent verwijdering van de 
school voor onbepaalde tijd. 
  
De school is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen.  
  
Regels die overal gelden (dus ook op ROC Menso Alting), zijn: 
 het is verboden om vuurwerk af te steken/in bezit te hebben; 
 het is verboden wapens te gebruiken en in bezit te hebben; 
 het gebruiken van/handelen in drugs is verboden. 
  
Bij overtreding van deze regels wordt dan ook de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan. De 
school zelf gaat in deze gevallen (na overleg met de directie) direct over tot schorsing/verwijdering.  


