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Schoolafspraken 
 
Van half negen tot vier uur, vijf dagen per week, bevinden zich ruim 200 mensen in het gebouw van de 
Jorismavo. Dat gaat alleen goed als er een duidelijke organisatie is en er afspraken gelden, die iedereen kent en 
waaraan iedereen zich houdt. 
 
De meest voorkomende vragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zijn: 

 

Verzuim 

 

Wat moet je doen als je te laat bent? 

• Melden aan de balie in de hal. Er wordt bepaald of de reden waarom je te laat bent geoorloofd of 
ongeoorloofd is. 

• Je krijgt een passeerbriefje; alleen met dit briefje mag je de les in. 

• Als je ongeoorloofd te laat bent dan maken mevrouw Hendrickx, meneer Van Haare of een andere 
medewerker een afspraak met je of je de volgende ochtend om 8.00 uur op school moet zijn om het 
gemiste lesuur in te halen. Ook als je maar een paar minuten te laat bent dan moet je toch om 08.00 uur 
melden. 

• Als de dug-out gesloten is, dan meld je je bij de receptie. Is ook daar niemand aanwezig, dan ga je naar 
de personeelskamer of je meld je bij de schoolleiding. 
 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

• De ouder(s)/verzorger(s) mailen of bellen voor 09.00 uur naar school. Dat doen zij iedere dag dat je niet 
naar school kunt komen. 

• Telefoon: 024 3235175 
E-mail: info@jorismavo.nl . 
 

Wat moet je doen als je onder schooltijd ziek wordt? 

• Toestemming vragen in de dug-out of bij de adjunct directeur om naar huis te mogen gaan. School 
neemt dan eerst contact op met ouder(s)/verzorger(s). 

• Zodra je thuis aangekomen bent, bel je naar school om te laten weten dat je veilig thuis bent. 

• Als je de volgende dag nog ziek bent, mailen of bellen ouder(s)/verzorger(s) naar school. 
 

Wat moet je doen als je lessen of begeleiding moet missen of als je verlof wilt vragen? 

• Op de website van school tref je uitgebreide informatie aan. 

mailto:info@jorismavo.nl
https://www.jorismavo.nl/ouders-en-leerlingen/ziekteverzuim-en-verlof
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Wat doet de school bij ongeoorloofd verzuim? 

• Van (te vaak) te laat komen en van alle andere vormen van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) maken we 
melding bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente waarin je woont. We houden ons aan de 
criteria die de leerplichtwet en het verzuimprotocol VO voorschrijft. Melding gebeurt via het landelijke 
digitale verzuimloket van DUO. 

• Ongeoorloofd verzuim en de melding bij DUO worden altijd schriftelijk gemeld aan je 
ouder(s)/verzorger(s). 
 

Wat moet je doen als je voor alle vakken geen huiswerk kunt maken? 

• Als de voorgaande dag(en) ziek thuis bent geweest, kun je bij de receptie of de dug out een 
huiswerkvrijbriefje halen. 

• Is er een andere reden waarom je geen huiswerk hebt kunnen maken, dan ga je naar de adjunct-
directeur. 

 

Wat moet je doen bij een roosterwijziging? 

• Een roosterwijziging voor de volgende dag die op de website staat is pas na 19.00 uur ’s avonds 
definitief en geldig. 

• De dagelijkse roosterwijzigingen zijn bindend, je moet je er dus aanhouden. 
• Kun je je niet aan dit rooster houden, dan meld je je bij de receptie, dug out of schoolleiding. Verlaat de 

school niet zonder toestemming. 
 

Veiligheid 
Wat moet je doen als er iets gestolen of vernield is? 

• Melden bij de dug-out. 

• De schoolleiding is gerechtigd de kluisjes te doorzoeken. 
• Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de receptie of de dug-out. 

• De school kan aangifte doen bij de politie van diefstal, vernieling en geweld. 

• Vernielde schooleigendommen moeten worden vergoed. 
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Gele kaart 
 

Wat moet je doen als je uit de les bent gestuurd? 

• Je meldt je in de dug-out en vult altijd een gele kaart in. De gele kaart wordt genoteerd in het 
leerlingvolgsysteem van Magister. 

• Je zit de rest van het lesuur in de dug-out, tenzij je een andere taak krijgt. 
• Je meldt je altijd uit jezelf dezelfde dag na schooltijd bij de docent bij wie je eruit bent gestuurd. Hij of zij 

bepaalt welk strafwerk je krijgt. 

• De docent kan (eventueel in overleg met de mentor of de adjunct-directeur) besluiten dat je het 8e uur 
na moet blijven. 

Te vaak eruit gestuurd worden betekent: het gaat niet goed. Je ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor 
een gesprek waarin maatregelen worden afgesproken om verandering te bereiken. 5 Gele kaarten = 1 dag 
interne time-out. 
 
 

Welke regels zijn er nog meer? 

 

Hoe zit het met roken / eten en drinken? 

• Roken is in de hele school, op het hele schoolterrein en op de stoep voor de school verboden. 
• Het in bezit hebben en drinken van energiedrank (red bull, e.d.) is verboden op en rond de school. 

• Het drinken van energiedrank buiten het schoolterrein wordt sterk ontmoedigd. De school meldt 
(overmatig) gebruik van energiedrank bij de ouders/verzorgers. 

• Tijdens de lessen wordt er niet gesnoept, gegeten of gedronken. 
 

Welke spullen zijn altijd verboden of mogen niet in de klas? 

• Mobiele telefoons dienen niet zichtbaar en niet hoorbaar te zijn. 

• Mobiele telefoons kunnen in de telefoontas in het lokaal worden gelegd. Dit om misbruik te voorkomen. 
• Indien een mobiele telefoon wordt ingenomen door een personeelslid, wordt deze bewaard door de 

adjunct-directeur en krijgt de leerling hem na maximaal 2 werkdagen terug. 

• Niet in de klas: jassen, hand- en schoudertasjes. 
• Waardevolle spullen (ook eventueel jassen en tasjes) bewaar je in je kluisje.  



 

  4 

Welke spullen zijn altijd verboden of mogen niet in de school of op het schoolplein? 

• Verboden op school: spuitbussen, dikke viltstiften, vuurwerk e.d. 

• Het dragen van petten en andere hoofddeksels is in het hele gebouw verboden. 

• Elke vorm van wapenbezit of het in bezit hebben en/of gebruiken van een object dat als wapen gebruikt 
kan worden is strafbaar. Wij doen aangifte bij de politie en schorsen de leerling 

• Het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol en drugs is verboden in en rond de school. 

• Bellen, fotograferen, filmen en andere opnames maken met mobiele telefoons e.d. is in het hele 
schoolgebouw verboden. 

• Fotograferen, filmen en andere opnames maken met mobiele telefoons e.d. is op het hele schoolterrein 
verboden. 

• Alleen met toestemming vooraf van de schoolleiding mogen er geluidsopnames, foto’s of filmpjes in/om 
de school gemaakt worden. 

 

 

Schoolplein en buurt 

 

Waar mag je niet komen? 

• Op de brandtrappen. 
• In de portieken en tuinen van woningen en flats in de buurt van de school. 

• Tijdens lestijden mogen leerlingen niet op of bij de banken bij de ingang van de school zitten of staan. 

• Tussen de planten op het schoolplein. 
• Tijdens de pauzes en na schooltijd mogen leerlingen niet op de inrit en op de stoep voor de school 

staan. 
 

Waar moeten fietsers en scooter- en brommerbezitters zich aan houden? 

• De fietsenstalling begint bij de eerste beugel vanaf het gebouw. 
• De scooter of brommer wordt buiten het schoolterrein uitgeschakeld, aan de hand naar de stalling 

gebracht en op slot gezet. 

• Bij vertrek van school mag de scooter of brommer pas buiten het terrein aangezet worden. 

• Als je je niet aan deze afspraken houdt, dan mag de scooter of brommer niet op school worden gestald. 
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