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Regels en afspraken 
 
Op het Gemini gaan we respectvol en fatsoenlijk met elkaar om en samen zorgen we voor een nette 
en veilige omgeving. Hierdoor kan je het mooiste onderwijs krijgen dat jij verdient en waar jij recht 
op hebt. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom spreken we samen af welke regels voor 
iedereen (personeel en leerlingen) gelden: 
 
1. We hebben respect voor elkaar en we gedragen ons. 
2. We zorgen dat we goed voorbereid zijn op het geven en krijgen van lessen. 
3. We zijn op tijd en houden ons aan afspraken. 
4. We letten op elkaar en zorgen samen voor een nette en veilige omgeving. 
 

Wat betekenen die regels voor jou als leerling? 
 
Wat doe je als eerste voordat je naar school gaat? 
Je kijkt in Magister of er roosterwijzigingen zijn. Je zorgt dat je al je benodigde schoolspullen 
meeneemt naar school. 
  
Hoe kom ik veilig aan en vertrek ik veilig met mijn fiets/scooter? 
Je stapt af bij het hek en luistert naar instructies van personeel voor het neerzetten van de fiets of 
scooter. Je fiets zet je in het rek en je scooter zet je op parkeerplek speciaal voor scooters. 
Als je vertrekt ga je pas rijden als je het plein af bent.  
 
Wat doe je met je jas en je pet? 
Jouw jas hangt aan de kapstok, of ligt in jouw kluis. Jouw pet draag je buiten het schoolgebouw als je 
geen les hebt. 
 
Wat doe je met waardevolle spullen? 
Waardevolle spullen laat je thuis of leg je in je kluis. 
 
Wat doe je als je kluissleutel kwijt is? 
Pas als je echt, echt goed gezocht hebt, meld je je bij de administratie.  
Een nieuwe kluissleutel kost jou namelijk 10 euro.  
 
Ben je te laat?  
Haal voordat je de les in gaat een briefje bij de conciërge en geef het briefje aan de docent.   
 
Kan je niet naar school komen? Ben je ziek? 
Laat je ouders of verzorgers naar school bellen om dit door te geven.   
 
Word je ziek op school? 
Ga dan naar een conciërge. Pas als er contact met thuis is geweest mag je naar huis.  
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Kan je door een blessure niet gymmen? 
Neem een briefje mee van thuis ondertekend door je ouders en ga wel naar de les. Je krijgt tijdens de 
les taken die uit te voeren zijn met de blessure. 
 
Ben je weer beter? 
Laat de conciërge weten dat je er weer bent, voordat je de les ingaat.  
 
Hoe ga je naar je volgende les toe? 
Je loopt rustig naar de volgende les en wacht tot de docent je binnenlaat.  
 
Wat doe je als je uit de les wordt gestuurd? 

1. Je verlaat direct het lokaal 
2. Je meldt je bij de conciërge van Waterman 
3. Je vult de uitstuurbrief in 
4. Je bespreekt de uitstuurbrief met de docent aan het eind van de les 

 
Als je het niet eens bent met de lesverwijdering? 
Bespreek dit op een moment na de les, zodat de les voor jouw medeleerlingen niet verstoord wordt.  
Als je er niet uitkomt met de docent kan je dit later met je mentor bespreken.  
 
Waar pauzeer je, eet je en drink je als je in de bovenbouw zit? 
Je eet, drinkt en pauzeert in aula Stier of op het schoolplein aan de Poolmanweg.  
 
Waar pauzeer je, eet je en drink je als je in de onderbouw zit? 
Je eet, drinkt en pauzeert in aula Stier of aula Leeuw of op het schoolplein. 
 
Je ziet ergens rommel liggen, wat doe je? 
Gooi rommel, zoals lege flesjes en verpakkingen in de afvalbakken. Samen houden we de school 
schoon. 
 
Wat doe je als je ingedeeld bent voor pauzedienst? 
Als je bent ingedeeld voor pauzedienst om te helpen de school netjes te houden, dan meld je je bij de 
toezichthouder in de aula.  
 
Waar en wanneer mag je op jouw telefoon?  
Tijdens jouw pauzes mag je in de aula en op het schoolplein gebruik maken van je telefoon.  
 
Wat doe je als je ziet dat er een leerling gepest wordt? 
Als je ziet dat een leerling gepest wordt, stap naar een personeelslid. Samen houden we de school 
veilig.  
 
Wat doe je als jij gepest wordt? 
Als je gepest wordt, krop het niet op! Ga naar je mentor of ander personeelslid. Samen met jou gaat 
deze naar een oplossing zoeken. Jouw mentor overlegt met jou wat hij of zij wel of niet gaat doen. Een 
luisterend oor kan soms al genoeg zijn. 
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Wanneer mag je het schoolplein verlaten? 
Je mag het schoolplein verlaten als je in de bovenbouw zit en lesuitval hebt waardoor je minimaal een 
gat van 120 minuten in je rooster hebt (2 lesuren en 1 grote pauze).  
 
Hoe zit het met roken? 
Het Gemini is een rookvrije school en er wordt daarom niet gerookt op of rondom het schoolterrein. 
 


