
 

 

Afspraken  

Op het Walburg College hebben we met elkaar afspraken gemaakt.  

 

Wij verwachten van leerlingen op het Walburg College dat zij respectvol met elkaar en elkaars 

spullen omgaan. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de klaslokalen en de gangen, met 

uitzondering van de aula en de centrale hal, eten en drinken. Leerlingen zijn altijd op tijd in de les. 

Hiermee wordt overlast voor anderen voorkomen.   

  

Bij deelname aan buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, reizen, en feesten, houden leerlingen 

zich aan de voor die activiteit gestelde regels. Wangedrag wordt aan ouders gemeld en kan leiden tot 

uitsluiting van verdere deelname aan buitenschoolse activiteiten.  

  

Kleding  

Op het Walburg College willen wij dat iedereen zich houdt aan de algemeen geldende 

fatsoensnormen. Dit geldt ook voor kleding. Daarnaast is het dragen van jassen en petten in de 

gangen en lokalen niet toegestaan. Deze dienen in de kluis te worden opgeborgen: het is niet 

toegestaan deze mee te nemen in de klas.   

  

Gedragingen   

Vanzelfsprekend worden er ingrijpende maatregelen getroffen bij ernstige belediging, bedreiging, 

lichamelijk geweld, vernieling, diefstal of heling. In deze gevallen behoren schorsing of verwijdering 

van de dader(s) en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden.   

   

Telefoons, geluids- en beelddragers  

In de aula en de centrale hal mogen leerlingen gebruik maken van hun mobiele telefoon en/of beeld- 

en geluidsdrager. Deze mogen niet zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn in de klaslokalen, tenzij de 

docent hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het ongevraagd filmen of fotograferen van derden 

is niet toegestaan. Hinderlijk gebruik van de telefoons of beeld- en geluidsdragers kan bestraft 

worden met inbeslagname.   

 

 

 

 



 

Roken, alcohol en drugs  

Het Walburg College heeft een rookvrij schoolplein.   

Conform de wetgeving geldt een algeheel alcoholverbod op onze school.   

 

Ook drugsgebruik of drugsbezit op school wordt niet getolereerd. Overtreding van de regels leidt tot 

een schorsing. Ouders worden vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Bij herhaling van gebruik of 

handel in drugs wordt de leerling onmiddellijk van school verwijderd.   

  

Vuurwerk   

Het binnen de school brengen van vuurwerk of het afsteken hiervan in de directe omgeving van de 

school is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan leidt dit tot (zware) sancties en worden 

ouders vanzelfsprekend op de hoogte gebracht.  

  

Gebruik lift  

Op school is een lift aanwezig die in uitzonderlijke gevallen door leerlingen gebruikt kan 

worden. Wanneer leerlingen gebruik willen maken van de lift, 

dan moeten zij hiervoor een liftpas vragen aan de receptioniste. Leerlingen hebben hiervoor wel een 

briefje van hun ouders nodig.  

  

Omgeving  

Onze school staat midden in een woonwijk; leerlingen houden daar rekening mee. We houden de 

omgeving van de school schoon. Op het schoolplein staan voldoende vuilnisbakken om het afval in te 

doen.   

  

De ingang van de school moet altijd toegankelijk zijn en leerlingen zoeken een plekje in school of op 

het plein. De hoofdingang aan het Norderstedtplein wordt door leerlingen als enige ingang van de 

school gebruikt.  

  

Alle schoolregels zijn terug te vinden in het leerlingenstatuut. Dit is te vinden op de website van onze 

school.  

 

 

 

 


