Pauzeregels
2018-2019

In het gebouw, op het schoolplein en – terrein gelden de volgende regels:

1

De leerlingen plaatsen hun fietsen op het schoolplein, in de fietsenrekken van de
leerlingenfietsenstalling. De scooters moeten op het schoolplein, onder het afdak van het
gebouw van de Driestar, geplaatst worden.

2 Om het schoolgebouw te betreden en te verlaten gebruik je de toegangsdeur via het
schoolplein. Dit is de ingang van de nieuwe aula: de schuifdeuren van en naar het
schoolplein. Wanneer je met de auto gebracht wordt, laat je dan ook afzetten bij de
entree van het schoolplein en ga je via het schoolplein de school binnen.

3 De leerlingen houden pauze op het schoolplein, in de aula en in de B-, C- en D- gang
Kagerstraat-vleugel. In de andere ruimten wordt er niet gepauzeerd. In de trappenhuizen
wordt er niet gepauzeerd i.v.m. de veiligheid. De leerlingen van klas 1, 2 en 3 blijven
tijdens de pauzes en tussenuren op het schoolterrein.

4

De ruimte in de A-gang (oude kantine) is tijdens lesuren een stille studieruimte voor
eindexamenleerlingen. Hier wordt niet gepauzeerd.

5 Je gedraagt je in en rondom de school, dus ook op het plein en daarbuiten, met
respect tegenover je medemens. Je let op je taalgebruik. In de pauzeruimten draag je bij
aan een rustige sfeer.

6 Je bent verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van jouw pauze/werkplek. Je
ruimt je eigen rommel op en deponeert dit in de vuilnisbakken. Kauwgom is niet
toegestaan in de les!

7

Roken hoort in een gezonde school niet thuis. Op het gehele schoolterrein is roken
verboden. Wanner je het toch niet kan laten om te roken, loop je een ommetje in het
Leidse Hout maar deponeer je de restanten in de afvalbakken. (Dus niet op straat en/of
in de waterkolken op straat! Opruimen doe jezelf en laat je niet door andere personen
doen.)

8 Het gebruik van mobiele telefoons en andere opname- en filmapparatuur in het kader
van registratie is in het schoolgebouw, op het schoolterrein en direct voor de ingang van
de school niet toe gestaan.

9 Zorg dat je na de pauze z.s.m. naar de les gaat. Houd rechts in de wandelgangen en
op de trappen. Bij het lokaal aangekomen, stel je je dusdanig op dat een goede doorgang
gewaarborgd blijft.

10

De school kent een corveerooster voor leerlingen in alle leerjaren. De coach/mentor
geeft aan wanneer welke leerlingen aan de beurt zijn om corvee te doen.

Laten we met elkaar zorgen voor
een plezierige omgang met elkaar en een schone,
duurzame, leefbare school!

