Schoolafspraken
2018-2019

Waarom deze presentatie?


Het Omnia College vindt ouderbetrokkenheid belangrijk.



In de presentatie wordt uitgelegd wat in de eerste schoolweek
aan de leerlingen is verteld.



Het is fijn als ouders goed op de hoogte zijn van de afspraken op
school.



De presentatie wordt op het ouder web gezet zodat u het nog
kunt nakijken.



Ouders zijn altijd welkom. Als u iemand wil spreken, graag wel
eerst een afspraak maken.

Gedragsregels
Op Omnia College:



Als we zien dat iets niet goed gaat
helpen we de ander.



Komen we op tijd in de les.



Hebben we de goede spullen bij ons.



Volgen we de instructies op van het
personeel.



Doen we onze jas, pet en andere spullen
in ons kluisje.



Hoort iedereen erbij.



Letten we op ons taalgebruik en praten
we beleefd.



Werken we samen met iedereen.



Houden we rekening met anderen.



Komen we op voor een ander.



Gebruiken we de spullen waarvoor ze
bedoeld zijn.





Laten we de ruimtes opgeruimd achter.

Luisteren we muziek en bellen we alleen
in de hal, kantine en buiten.



Eten en drinken we alleen in de hal,
kantine of buiten.

De gezonde school
Op Omnia College:


Roken we niet (ook niet op het plein en de straat voor de
school).



Gebruiken we geen alcohol.



Verlaten we onder schooltijd nooit het plein zonder
toestemming.



Kun je in de schoolkantine terecht voor gezonden producten
en lekkers. (Gouden schaal 2018)



Zijn energydranken niet toegestaan.

Rooster
Op Omnia College:


Vind je dagelijks na 12.00 uur op de monitor en via
de website de roosterwijzigingen.



Ga je tijdens een zelfstudie uur zelfstandig aan het
werk in de kantine.



Ben je bij afwezigheid ongeoorloofd afwezig en
spijbel je dus.

Ziekte
Op Omnia College:


Moeten je ouders bij ziekte voor 8.30 uur bellen met de
school.



Moet er na het weekend opnieuw gebeld worden.



Neem je als je beter bent een door je ouders ingevuld
ziek/herstelmeldingsformulier mee naar school en
geef je dit af aan de balie. Je vindt dit formulier op
het ouderweb.



Bij de receptie vragen we:


Wanneer denkt u dat uw kind weer naar school komt?



Wilt u ons laten weten als dit toch niet lukt?

Ziekteprotocol


4e ziekmelding in 12 weken of

Mentor belt om afspraak te



Meer dan 50 uur ziek in 12 weken

maken met ouders en leerling.



Doel gesprek:


Delen van zorg en verantwoordelijkheid.



Wat veroorzaakt het verzuim? Wat kunnen leerling, ouders en school doen?



Plan van aanpak voor herstel schoolgang en beperken leerachterstand.



Vervolgafspraak om ziekteverzuim te monitoren.

Indien nodig aanmelding ondersteuningsteam school.


Consult jeugdarts (vroeger heette dit de schoolarts).



Melding leerplichtambtenaar indien twijfel over verzuim.

Bijzonder verlof
Op Omnia College:


Vraag je bijzonder verlof minimaal een week
van tevoren aan bij je teamleider. Je vindt dit
formulier op het ouderweb en aan de
receptiebalie.

Sportblessure
Op Omnia College:


Neem je bij een blessure een briefje
van je ouders mee. Je bent gewoon in
de les aanwezig.



Geeft de docent je een verplichte
vervangende opdracht mee.

Schoonmaken
Op Omnia College:


Werken alle leerlingen mee aan de
schoonmaakdienst.



Maken de conciërges de indeling voor de
schoonmaakdienst.

Fietsen
Op Omnia College


Plaatsen we fietsen met een bak/kist in de
fietsenstalling naast de school.



Plaatsen we fietsen zonder bak/kist in de
fietsenstalling op het schoolplein .



Worden fietsen die niet goed zijn neergezet
aan de ketting gelegd en kunnen die om
16.15 uur bij de conciërge worden opgehaald.

Lesverwijdering
Op Omnia College
 Krijg je bij verwijdering uit de les een oranje verwijderingsbrief.
Lesverwijderi
 Meld je je met dit briefje bij het straflokaal en werk je aan de
ng opdracht die je meekrijgt.
 Ga je na afloop van de les terug naar de docent en bespreek je
het voorval.
 Stellen we je ouders altijd op de hoogte.
 Krijg je bij een lesverwijdering altijd een uur straf. Na drie
verwijderingen krijg je een gele kaart.

Schorsing
Op Omnia College:


Word je geschorst en kan aangifte gedaan worden bij de politie in geval
van:
Diefstal
Geweld
Pesten (ook via Social Media)
Vernieling
Bedreiging/afpersing
Drugsbezit
Vuurwerkbezit

Spullen in orde
Op Omnia College:


Heb je altijd de juiste boeken en schriften bij je.



Heb je altijd de laptop in de hoes en de oplader bij
je.



Heb je altijd agenda, pen en rekenmachine bij je.



Heb je altijd bij het vak Wiskunde bij je: geo 3hoek,lineaal, gum, potlood, passer.



Heb je altijd bij het vak LO bij je: sportkleding en
sportschoenen.

Waardevolle spullen
Op Omnia College:


Bewaar je waardevolle spullen in je eigen
kluisje. Er kan dus niets gestolen worden uit de
lokalen/kleedruimtes.



Is Omnia College niet aansprakelijk voor
diefstal.

Mobiele telefoon

Op Omnia College:


Is ongeoorloofd gebruik van de mobiele telefoon in de les
niet toegestaan. Doe je dat toch, dan wordt de telefoon in
beslag genomen.



Kun je je in beslag genomen telefoon op dezelfde lesdag
om 16.15 uur bij de balie ophalen.



Kunnen je ouders je altijd bereiken via de balie.



Moeten de ouders de telefoon bij drie in beslagnames zelf
ophalen.



Waarom geen telefoon in de les? Het leidt leerlingen af en
er kan fraude mee gepleegd worden bij toetsen.

ICT
Op Omnia College:


Is het niet toegestaan om aan school gerelateerde foto-, film- en
geluidsopnamen op de sociale media te zetten.



Zijn we ons ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen
voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van
het bericht.



Neemt de school maatregelen als fatsoensnormen worden
overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken,
bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen).

ICT



Leerlingen tekenen een protocol



Ouders tekenen een gebruikersovereenkomst voor bruikleen laptop






Leerlingen verantwoordelijk voor laptop schade, tenzij:


bewezen fabricage fout



bewezen schuld door andere

geen verzekering via school

AUB dit thuis bespreken. voorbeeld: kapot scherm = ± €125 euro

Lestijden


1e lesuur

8.30 – 9.15 uur



8e lesuur

14.45 – 15.30 uur



2e lesuur

9.15 – 10.00 uur



9e lesuur

15.30 – 16.15 uur



3e lesuur

10.00 – 10.45 uur



10e lesuur 16.15 – 17.00 uur



Pauze

10.45 – 11.00 uur



Pauze



4e lesuur

11.00 – 11.45 uur



11e lesuur 17.30 – 18.15 uur



5e lesuur

11.45 – 12.30 uur



12e lesuur 18.15 – 19.00 uur



Pauze

12.30 - 13.00 uur



13e lesuur 19.00 – 19.45 uur



6e lesuur

13.00 – 13.45 uur



7e lesuur

13.45 – 14.30 uur



Pauze

14.30 – 14.45 uur

17.00 – 17.30 uur

