
  

 
 
Schoolregels en procedures 
 

Vooraf 
Zoals binnen iedere school of organisatie bestaan er ook binnen het VSO De Ortolaan Roermond regels en 
afspraken. Een aantal van deze regels zijn schriftelijk vastgelegd. Op de website staan de protocollen 
omschreven. Deze gelden voor alle leerlingen.  
 
Andere zaken zijn niet specifiek benoemd. Het betreft hier met name binnen onze maatschappij algemeen 
gebruikelijke omgangsregels en fatsoensnormen. Dit heeft voortdurend onze aandacht. Om er voor te zorgen 
dat er goed pedagogisch klimaat heerst op school, is dit document opgesteld. Elke leerling krijgt dit bij zijn of 
haar eerste schooldag uitgereikt en leest dit samen met de ouders/verzorgers door.  
 
Voor leerlinggedrag is een aparte richtlijn opgesteld (‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de Ortolaan 
Roermond). Ook dit wordt tijdens het startgesprek uitgereikt en besproken.  
 
Schoolboeken 
Bij aanvang van het schooltraject ontvangt de leerling in bruikleen een set les- en werkboeken van het  VSO De 
Ortolaan. De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen boeken en dient deze aan het einde van het 
schooljaar, of wanneer de leerling de school verlaat in goede staat in te leveren. Boeken die beschadigd zijn of 
waarin geschreven is, worden in rekening van de leerling en zijn/haar ouders gebracht. De boeken dienen 
gekaft te worden met stevig kaftpapier. De boeken zijn genummerd waarmee het boek gekoppeld is aan de 
leerling.  
 
Schoolgebouw 
Het is niet toegestaan na lestijd rond te hangen op het schoolterrein. Binnen de poorten zijn alleen leerlingen 
van het Kennis- en Expertisecentrum toegestaan. Leerlingen komen en verlaten de school via de zij-ingang die 
hen is toegewezen. De leerlingen maken geen gebruik van de hoofdingang. Overige afspraken dienen zich via de 
voordeur bij de receptie te melden.  
 
Communicatie 
Wij vinden een goede communicatie tussen leerling, ouders en mentor zeer belangrijk. Er zijn diverse 
mogelijkheden om snel en goed met elkaar te communiceren. De mentor maakt daar bij de start van het 
schooljaar goede afspraken met leerlingen en ouders/verzorgers over. Indien een leerling niet op school kan 
verschijnen, wordt dit voor 8.30 uur gemeld. 
 
Te laat komen 
Leerlingen dienen op tijd in de les te zijn. Dit geldt zowel voor de eerste les als ook voor de rest van de lessen 
gedurende de schooldag. Bij te laat komen wordt de leerling bevraagd naar de reden. Is deze voor de mentor 
niet afdoende, kan deze besluiten tot het laten inhalen van tijd. Bij structureel te laat komen worden ouders 
geïnformeerd en gewezen op het feit dat dit kan leiden tot melding bij de leerplichtambtenaar. 
 
Pauzes 
Het lokaal mag pas verlaten worden wanneer de leerkracht hier toestemming voor geeft. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen alleen op de aangewezen plekken pauzeren. 



Tijdens de pauze is er altijd toezicht. Alle medewerkers zullen de leerlingen aanspreken op hun gedrag. De 
leerling dient hier gehoor aan te geven.  
 
Indien een leerling zonder uitdrukkelijke toestemming van de mentor de school en het terrein verlaat wordt dit 
gezien als ongeoorloofd afwezig zijn. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. De mentor bepaalt een 
sanctie. Bij herhaalde overtreding worden ouders/verzorgers opgeroepen en kan een pedagogische time-out 
gevolg zijn.  
 
Mobiele telefoons 
Telefoongebruik is niet toegestaan. De leerling levert bij binnenkomst zijn/haar mobiele telefoon in bij de 
leerkracht, om 14.30 uur krijgt de leerling deze terug.  
 
Waardevolle spullen  
De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van niet lesgebonden spullen. Het advies luidt dan 
ook om waardevolle spullen thuis te laten. 
Voor waardevolle spullen, zoals spelcomputer, of MP3/4 speler, geldt op school een uitleen verbod. 
 
Opbergruimtes 
De leerlingen kunnen gebruik maken van een opbergruimte, deze zijn niet afsluitbaar. Het advies is om kostbare 
spullen zoveel mogelijk thuis te houden en niet in de opbergruimtes te stoppen. De school behoudt zich het 
recht om waar nodig opbergruimtes en tassen te inspecteren.  
 
Absentie 
Leerlingen zijn leerplichtig, dit betekent dat zij op de aangegeven schooltijden aanwezig moeten zijn. Voor 
bepaalde gelegenheden kunnen ouders/verzorgers verlof aanvragen bij de directie. Wanneer een leerling ziek 
is, is de afspraak dat ouders/verzorgers de leerling ziek melden voor 08.30 uur ’s ochtends.  
Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is, is de school verplicht melding te doen bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Kleding 
Het dragen van aanstootgevende kleding, zal in eerste instantie bespreekbaar worden gemaakt door de mentor. 
Aanstootgevende tekens op kleding en tassen van racistische aard zijn verboden. 
Hoofddeksels waaronder petjes en capuchons zijn in het hele gebouw niet toegestaan.  
 
iPadgebruik 
Voor Ipad- en internetgebruik gelden strikte regels. Hiervoor verwijzen we naar het Ipadprotocol. 
 
Consumptiegebruik 
Eten en drinken is alleen tijdens de gezamenlijke eetmomenten toegestaan. Nuttigen van frisdrank, snoep, chips 
etc. wordt afgeraden. Het drinken van energydrankjes is niet toegestaan. Indien een leerling toch veel van deze 
producten mee naar school neemt, wordt hij/zij hier op gecorrigeerd.  
 
Consumptiegebruik 
Op het terrein van de school is cameratoezicht. Deze beelden worden indien nodig als bewijslast aangedragen 
en gedeeld met de politie.   
 


