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Inleiding 
Alle medewerkers en leerlingen van VariO beloven dat 
ze met elkaar een werkgemeenschap willen zijn 
waarin iedereen kan ervaren dat hij/zij erbij hoort. 
Discriminatie, racisme of het onderscheid maken op 
grond van godsdienst, huidskleur, afkomst of geslacht 
bedreigt mensen en geeft hun geen eerlijke kansen. 
Ze horen dus niet bij de manier waarop wij met elkaar 
willen omgaan.  
Iedereen kan zich veilig en gekend voelen, wanneer 
allen op school, maar ook de ouders en verzorgers 
van de leerlingen, beseffen dat zij verantwoordelijk zijn 
voor goede sfeer en elkaar daar ook op willen 
aanspreken. 
 
1.  De regels in het kort:  
 Wij hebben respect voor elkaar en elkaars 

eigendommen. 
 We gaan op een positieve manier met elkaar 

om. 
 Eten en drinken doen we alleen in de kantine of 

op het plein. 
 Geen energiedrankjes. Eet verstandig. 

 Buitenkleding hoort niet in de lokalen. 
 Smartphones, devices of vergelijkbare 

apparaten mogen in de lokalen alleen met 
toestemming van het personeel gebruikt 
worden. Zonder overlast te veroorzaken, mogen 
ze elders wel gebruikt worden. 

 Je mag nooit zomaar iemand fotograferen of 
filmen. 

 VariO heeft rookvrije scholen. Nergens in school 
en op het schoolterrein mag worden gerookt. 

 
2. Algemene huisregels 
1. De medewerkers van de school en de leerlingen zijn 

met elkaar verantwoordelijk voor de orde in de 
school. Hierbij gaat het vooral om de omgang met 
elkaar. Dat blijkt uit woorden, je gedrag en je 
kleding. Je uit dat ook op de manier waarop je 
omgaat met de ruimten in en om de school. Het is 
de taak van iedereen erop te letten dat we ons aan 
de afspraken houden.  

2. In de pauzes blijf je niet in de lokalen en de gangen. 
Je gaat dan naar de hal begane grond, de kantine of 
het plein. Je gebruikt het eten en drinken in de 
kantine of op het plein.  

3. Wanneer je les hebt, ben je in het lokaal. 
Wanneer je een tussenuur hebt, kun je naar de 
kantine, het plein of de studieruimte van je eigen 
afdeling. 

4. Lokalen zijn werkruimten; daarin hoort geen 
buitenkleding. Laat je jas dus op de gang. 

5. Het is verboden om, zonder toestemming, in of rond 
de gebouwen, foto’s, filmpjes of geluidsopnamen te 
maken. Dus ook geen “selfies”.  

6. In de lokalen, werk- en lesplaatsen is het gebruik 
van smartphones, devices of vergelijkbare 
apparaten toegestaan, mits de docent hiervoor 
toestemming verleent. In de overige ruimtes en op 
schoolplein, waar je deze apparatuur wel mag 
gebruiken, mag het geen overlast veroorzaken. 

7. VariO wil bezittingen van leerlingen optimaal 
beschermen. Een kluisje voor het opbergen van 
eigendommen is daarom verplicht en voor elke 
leerling beschikbaar. Het beheer van kluisjes wordt 
verzorgd door de conciërge. Het is niet de bedoeling 
dat kluisjes als permanente boekenkast worden 

gebruikt. Wel kunnen hierin bijv. gymnastiekkleding 
of boeken, die de leerlingen niet de hele dag willen 
meenemen, bewaard blijven. Het kluisje is ook 
bedoeld voor het opbergen van kostbare zaken 
als mobiele telefoons! Aan het einde van het 
schooljaar moeten de kluisjes door de leerling leeg 
en schoon opgeleverd worden. De kluisjes kunnen 
dan in de vakantieperiode schoongemaakt worden 
en de leverancier kan het jaarlijkse onderhoud 
uitvoeren. De schoolleiding, of degene die in het 
schoolreglement aangewezen is als 
verantwoordelijke, heeft in alle gevallen het recht om 
de kluisjes te (laten) openen en de volledige inhoud 
te laten beoordelen. Ook de politie zal 
steekproefsgewijs de kluisjes controleren. 

 
3. Speciale regels over: 

 
3.1 Bedreiging en diefstal 
1. Wanneer we merken dat een leerling een voorwerp 

bij zich heeft, dat een ander kan verwonden, dan 
moet dat worden ingeleverd bij de schoolleiding. Er 
wordt contact opgenomen met de ouders die het 
voorwerp kunnen afhalen.  

2. Wie zo’n voorwerp bij zich heeft en er ook mee 
dreigt, is het niet alleen kwijt, maar wordt ook 
geschorst. Hoe lang die schorsing duurt, hangt af 
van de ernst van de bedreiging. De directeur bepaalt 
de lengte van de schorsing. De school doet aangifte 
bij de politie. 

3. Wanneer iemand een ander verwondt met een 
dergelijk voorwerp, doen we altijd aangifte bij de 
politie.  

4. Wanneer leerlingen van VariO buiten de school en 
buiten schooltijd betrokken zijn bij incidenten licht de 
school in ieder geval de ouders van die leerlingen in. 
De school draagt in deze gevallen geen wettelijke 
verantwoordelijkheid.  

5. Wie een medewerker of een leerling bedreigt met 
woorden of met gedrag wordt gestraft. De beslissing 
hierover wordt genomen door de directeur. De 
school zal degene die bedreigd wordt altijd 
adviseren aangifte te doen bij de politie. Ook een 
bedreiging via social media valt hieronder! 



6. Leerlingen moeten zich kunnen identificeren als het 
personeel daarom vraagt. 

7. Bij diefstal op school wordt aangifte gedaan bij de 
politie. De directeur beslist welke straf er volgt op 
school. 

  
3.2 Alcohol- en drugs en roken 
1. De school geeft ieder jaar in de onderbouw 

voorlichting over de gevaren van het drinken van 
alcohol en het gebruiken van drugs.  

2. Leerlingen mogen geen alcohol en/of drugs 
gebruiken in het schoolgebouw of op het 
schoolterrein (plein en fietsenstalling). Dit geldt ook 
voor de door school georganiseerde bijeenkomsten. 
Wanneer we merken dat een leerling toch dergelijke 
zaken bij zich heeft, dan worden die zaken in beslag 
genomen en de school neemt contact op met de 
ouders/verzorgers. Wanneer het om drugs gaat 
wordt ook de politie ingelicht. Bij overtreding van 
deze regel volgt een sanctie, waarbij schorsing tot 
de mogelijkheden behoort.  

3. Op schoolfeesten en andere activiteiten waar 
leerlingen bij betrokken zijn, wordt geen alcohol 
geschonken.  

4. Het goed leren en werken op school kost energie, 
echter niet zoveel dat we het gebruik en/of bezit van 
energiedrankjes op school toestaan.  

5. De school en het gehele schoolterrein zijn rookvrije 
gebieden. Dat betekent dat er in en om de school 
niet mag worden gerookt. Ook mogen leerlingen 
geen rookartikelen of vuur mee naar school nemen. 
Gebeurt dit wel, dan worden de rookwaren 
ingenomen en de leerling wordt gesanctioneerd.  

 
3.3 Kansspelen en gokken 
1. Gokken om geld of goederen in welke vorm dan 

ook (kaartspelen, dobbelen, enz.), is verboden in 
de school en op het schoolterrein.  

2. Dit verbod geldt ook voor samenkomsten in 
schoolverband, zoals excursies, werkweken, 
klassenavonden e.d.  

3. De directie kan een uitzondering maken voor het 
organiseren van kansspelen, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 
Een vergunning is hiervoor noodzakelijk.  

4. Wanneer een leerling de regels overtreedt, volgt 
een sanctie. 

3.4 Kleding 
3. De school vindt het belangrijk dat leerlingen en 

medewerkers open met elkaar kunnen omgaan. 
Afspraken over kleding horen daarbij.  

4. Leerlingen mogen wel kledingstukken dragen die te 
maken hebben met hun geloof, zolang die de 
omgang tussen hen en de medewerkers van de 
school niet bemoeilijken. Een hoofddoek, die het 
gezicht vrij laat (kin, wenkbrauwen, voorhoofd, 
wangen), mag dus, behalve wanneer daardoor een 
onveilige situatie in de les ontstaat. Denk 
bijvoorbeeld aan het werken met machines of de 
gymles. Een kledingstuk dat het gezicht bedekt, 
mag volgens de wet niet worden gedragen. 

5. Wij staan het niet toe dat onze leerlingen 
aanstootgevende kleding dragen: dit is bijvoorbeeld 
kleding welke gedragen wordt om daarmee andere 
bevolkingsgroepen te confronteren of zelfs te 
discrimineren. 

 
3.5 Pesten 
Het is goed allereerst het verschil tussen plagen en 
pesten duidelijk te maken. Iemand die plaagt, heeft 
niet de bedoeling een ander pijn te doen. Plagen ligt 
dicht bij het maken van een grapje: het gebeurt af en 
toe en grapjes maak je met en over mensen die je als 
gelijke beschouwt en die jou als gelijke beschouwen. 
Iemand over wie een grapje wordt gemaakt, kan op 
eenzelfde manier reageren.  
Iemand die pest, wil de ander wel pijn doen en je kunt 
een ander alleen pijn doen als je die ander zwakker 
vindt. Iemand die gepest wordt, kan of durft meestal 
ook niets terug te doen. Op een veilige school doen 
medewerkers en leerlingen niet mee met pestgedrag 
en zullen ze ingrijpen wanneer ze in hun omgeving 
merken dat anderen wel pesten. In de brugklas 
bespreekt de mentor met zijn of haar klas de inhoud 
van het pestprotocol.  
Van alle medewerkers en leerlingen wordt verwacht 
dat zij alert zijn ten aanzien van het voorkomen van 
pestgedrag.  

Klachten over pesten worden altijd serieus genomen. 
De mentor nodigt pester en gepeste uit voor een 
gezamenlijk gesprek. In het pestprotocol staat hoe er 
wordt gehandeld. 
 
3.6 Vuurwerk 
Vuurwerk hoort bij de vrije tijd. Vuurwerk en school 
gaan dus niet samen en op school mag je geen 
vuurwerk bij je hebben. Dat betekent dat er geen 
vuurwerk wordt verhandeld of afgestoken op het 
schoolterrein of in de directe omgeving van de school. 
Wie zich hier niet aan houdt, moet het vuurwerk 
inleveren bij de afdelingsleider en wordt 
gesanctioneerd. De school neemt doet melding bij de 
politie.  
 
3.7 Spijbelen 
Het is de plicht van de school erop te letten dat 
iedereen die les heeft ook werkelijk op school is. Wie 
zonder toestemming afwezig is, spijbelt. Dit wordt 
direct doorgegeven aan bureau Leerplicht. Als school 
hebben we regelmatig contact met de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan 
leerlingen oproepen voor een gesprek, contact zoeken 
met de ouders/verzorgers en/of aanmelden bij bureau 
Halt. Dat betekent dat je een taakstraf kan krijgen.  
Ook te laat komen wordt gezien als spijbelen.  
Regels over verlof, afwezigheid en ongeoorloofd 
verzuim zijn te vinden in de Schoolgids en het 
verzuimprotocol.  
 
VariO committeert zich aan de afspraken zoals deze 
zijn vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan 
Noordoostpolder en het protocol genotmiddelen. 
 

 


