Huisregels
We vinden het belangrijk dat er op een school een prettige sfeer is. Dat is nodig om er goed te kunnen werken,
leren en leven. Daarom hebben we een speciaal schoolproject dat over de omgang met elkaar gaat: ‘Normen
en waarden’. Alleen als de sfeer op school goed is en iedereen respectvol met elkaar omgaat, kunnen
leerlingen zich goed ontwikkelen!
Om dat goede leer- en leefklimaat te bereiken, hebben we een aantal regels opgesteld. We verwachten van
leerlingen dat zij in hun gedrag laten zien dat zij zich aan die regels houden. Als iedereen dat doet, is en blijft de
sfeer op school goed. Die regels zijn overigens niet anders dan de vaak ongeschreven regels die in ieder gezin
gelden.

Wij noemen ze de 7 gouden regels:
1.

wees eerlijk;

2.

zet je in;

3.

toon respect;

4.

beheers jezelf;

5.

laat zien dat je je aan regels kunt houden;

6.

accepteer anderen;

7.

stimuleer elkaar.

De leraren van het Corbulo College hebben deze regels hoog in het vaandel staan. Zij letten erop dat alle
leerlingen zich eraan houden, omdat zij ervan overtuigd zijn dat deze gedragsregels bijdragen aan een goede
sfeer in de school en betere prestaties. Wij rekenen op de medewerking van de leerlingen!
Enkele andere regels:
•

Jassen en petten horen in de kluis;

•

Tijdens de les liggen alle elektronische apparatuur in de kluis;

•

In plaats van schelden hebben we liever dat je rustig en eerlijk zegt wat je dwars zit;

•

Spullen van de school zoals tafels en muren houd je schoon;

•

Als je voor rommel zorgt, gooi je dat zelf in de prullenbak;

•

Zorg ervoor dat de aula na de pauzes schoon is;

•

Je fiets zet je in de fietsenstalling;

•

Als je met de fiets of brommer naar school komt, stap je bij de ingang van het plein af en
breng je lopend je (brom)fiets naar de stalling;

•

Eten en drinken doe je buiten de les en alleen in de aula;

•

Mobiele telefoons laat je uit in je kluis of thuis;

•

Het maken van opnames, foto’s en video’s, in school en op het schoolplein, zonder toestemming van
de directie, is verboden.

