
 

  

 

 

Locatiereglement ISK Gouda Aakwerf  

  

Het locatiereglement is gebaseerd op het leerlingenreglement van de school. Daarnaast geldt het 

examenreglement.   

Je moet aanwijzingen van leraren en andere medewerkers van de school altijd opvolgen.  

  

Beschikbaarheid  

Je bent tijdens schooldagen beschikbaar voor schooltaken tussen 8.00 uur en 17.00 uur.   

  

Schoolpas  

De schoolpas moet je kunnen overhandigen als iemand je hiernaar vraagt. Daarom moet je je schoolpas 

altijd bij je hebben. Bij verlies/diefstal kun je voor 12,50 euro een nieuwe schoolpas aanvragen bij de 

receptie. Met je schoolpas kun je printen en kopiëren.  

  

Gangen/lokalen en regels  

Zodra je in het schoolgebouw bent, verwachten we een ‘beroepshouding’ van je. Hier past het dragen van 

een pet of capuchon niet bij, deze doe je dan ook af. Je jas hang je aan de kapstok en gaat dus niet mee 

het klaslokaal in.  

  

Tijdens de lessen, ben je niet op de gang zonder toestemming van een docent. Wanneer de docent 

toestemming geeft, krijg je een gangpas mee. In de pauze kun je gangen en hal en het plein buiten als 

pauzeplek gebruiken. Alleen op deze plaatsen mag je eten en drinken. Na de lessen verlaat je het 

schoolgebouw. Het schoolgebouw is geen hangplek.  

  

Devices  

Je mag alleen devices (mobieltjes, tablets, mp3, ect.) gebruiken met toestemming van de docent of 

medewerker. Telefoons etc. zijn opgeborgen in je tas, moeten in de klas op stil staan. Als je toch je 

telefoon gebruikt zonder toestemming of als hij overgaat, kan de docent de telefoon innemen. De docent 

geeft aan wanneer je die dag de telefoon terug krijgt.  

  

Mentor  

Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en jouw ouders.  Hier kun je met alle vragen terecht. De 

mentor verwijst je eventueel verder naar de juiste persoon.   

  

Gedragsregels in de pauzes  

• Eten en drinken doen we buiten, in de hal of de gangen.  

• Afval gooi je in de daarvoor bestemde bakken, zowel binnen als buiten.  

• Heb je geknoeid, ruim het dan zelf even op.  

• Je volgt altijd de aanwijzingen van medewerkers op.  

• Gebruikte spellen, tafeltennisbatjes en –balletjes ruim je zelf op.  

• Na de pauze gaan er corvee-ploegen aan het werk.  

  

    

Roken                                                                                                                                   

ISK Gouda is een rookvrije school. In het gebouw en op het schoolterrein rond de school mag door 

leerlingen en personeel niet gerookt worden. Dit is bij wet geregeld. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eruit beleid           

Je wordt uit de les gestuurd, en dan:  

• Je maakt die les huiswerk in de hal.  

• Je maakt die dag een afspraak met je docent, je bespreekt de les en haalt de les later in.  

• Je docent belt ouders/verzorgers en zet een kort verslag in SOMToday.  

• De mentor controleert of de afspraken zijn nagekomen.  

  

  

Procedure bij te laat  

• Indien je op school arriveert na de bel, meld je je bij de conciërge.  

• De conciërge zet de melding in SOMtoday je krijgt een briefje. Zonder briefje kom je de les niet in. 

Op dit briefje staat of je geoorloofd (met geldige reden) of ongeoorloofd (zonder geldige reden) te 

laat bent. Je meld je met je briefje zo snel mogelijk bij de les.  

• De te laat gekomen leerlingen komen de volgende dag om 7.45 terug en melden bij de receptie. 

Kom je je niet melden, dan moet je ’s middags 1 uur nablijven.  

  

Melden van afwezigheid/verzuim   

• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/leerling verzuim altijd en op tijd te melden bij de 

conciërge. Dit betreft ziekte, medische afspraken, etc. De informatieplicht ligt bij de ouder/leerling. 

Dit gaat via telefoonnummer 0182-748 313.  

• Drie keer te laat/afwezig: mentor heeft gesprek met leerling, ouders worden achteraf inhoudelijk 

geïnformeerd.   

• Zes keer te laat/afwezig: mentor heeft gesprek met leerling waarbij ouders worden uitgenodigd deel 

te nemen aan het gesprek.  

• Negen keer te laat/afwezig: mentor heeft gesprek met leerling. Ouders worden achteraf  

geïnformeerd over het gesprek. Indien de registratie klopt (leerling krijgt gelegenheid het tegendeel 

te overleggen) volgt een melding aan de Leerplichtambtenaar via de meldingscoördinator.   

• Spijbelen wordt door de mentor bij de teamleider gemeld. De mentor voert een gesprek met de 

leerling en de ouders indien nodig en bespreekt de in te halen uren.  

  

Niet aanwezig tijdens een toets:  

• Als je weer op school bent maak je met de docent een afspraak om een toets in te halen. Je bent 

zelf verantwoordelijk, dus vergeet dit niet. Is het lastig te plannen, overleg dan met je mentor.  

  
  
  
  
  
  
  
  


