
 

 
 
Leefregels van het Maerlant-Lyceum 
 
  
Inleiding 
Op een normale werkdag zijn er in het schoolgebouw ongeveer 1200 mensen aanwezig. De overgrote meerderheid, de 
leerlingen, begeeft zich elke 50 minuten naar een andere plek, het volgende lokaal. Op een paar momenten op de dag wil 
bijna iedereen naar dezelfde plek, de kantine of het schoolplein. Waar je met zoveel mensen bij elkaar bent, zijn regels nodig 
om de schooldag soepel te laten verlopen. Verder heb je regels nodig die ervoor zorgen, dat iedereen in de school zich 
prettig voelt. Die regels, gedragsregels, vind je hieronder. 
 
Voordat het eerste uur begint... 
Voordat het eerste uur begint, mag je om 8.05 uur naar binnen. Bij slecht weer kun je eerder de school in. Om 8.15 uur 
moeten alle leerlingen bij hun klaslokaal zijn. Wie dus pas op dat tijdstip de school binnenloopt, is te laat. 
 
Fietsen en brommers  
Je moet je fiets of brommer stallen in de daartoe bestemde rekken op het schoolplein. De ingang is aan het Paschalispad. 
Bromfietsers moeten afstappen en lopend, met uitgeschakelde motor, hun brommer stallen. Je moet je (brom)fiets op slot 
zetten. Verder dienen alle aanwijzingen van de conciërge te worden opgevolgd. 
Zorg dat je tijd genoeg hebt om je (brom)fiets netjes weg te zetten.  
 
Telaatkomers 
Telaatkomers mogen tot 15 minuten na aanvang van de les nog het lokaal betreden. Dan moet je wel een te-laat-briefje 
halen bij de conciërges. Voor een te-laat-briefje heb je je leerlingpas nodig. Je haalt altijd een briefje. Als je te laat komt met 
een aanvaardbare reden (geoorloofd te laat), haal je eerst een briefje en ga je naar je les. In de loop van de dag kun je dan 
naar de leerlingbalie gaan om jouw reden uit te leggen.  
Vanaf de 3e keer dat je te laat bent gekomen, meld je je de volgende dag in lokaal A24 om stipt 7.45 uur. Als je het eerste 
uur geen les hebt, meld je je stipt om 8.15 uur in dat lokaal. Vanaf het moment dat je je hebt gemeld in het lokaal, ga je aan 
je schoolwerk, onder toezicht van een docent.  
 
Huiswerk en schoolspullen 
Elke les kom je op tijd in het lokaal met de benodigde boeken en schriften. Wie zijn spullen niet bij zich heeft of wie nog 
naar zijn locker moet, is te laat en haalt een te-laat-briefje. Dit betekent dus dat je je vanaf de 3e keer de dag daarop om 
7.45 uur moet melden in A24. 
De docent geeft in principe na iedere les het huiswerk voor de volgende les op en controleert iedere les op huiswerk. 
Wanneer huiswerk niet gemaakt is kan de docent een sanctie opleggen. Die kan bestaan uit het na afloop van de lessen 
maken van extra werk of het melden op het 0e uur. Deze sanctie kan een docent opleggen wanneer een leerling driemaal 
het huiswerk niet in orde heeft. Het maken van huiswerk is op het Maerlant-Lyceum heel belangrijk: alleen op deze manier 
snap je de lesstof pas goed en kun je tijdens de les vragen stellen over geleerde en gemaakte lesstof! 
 
Pauzes 
In de pauzes kun je in de hal en de kantine verblijven of je kunt naar buiten. Tijdens de pauzes mag je het schoolplein 
verlaten, op voorwaarde dat de buurtbewoners geen overlast wordt bezorgd. Dit geldt niet voor klas 1 en 2. Leerlingen uit 
die klassen blijven op het schoolterrein. Je mag niet in portieken, garages e.d. zitten. De politie treedt daartegen op. Een 
aantal winkels in de buurt heeft speciale regels voor het toelaten van groepjes leerlingen. Gooi geen rommel op het 
schoolplein of op straat. 
 
Afvalscheiding 
Ten behoeve van de afvalscheiding staan er in het schoolgebouw 3 soorten afvalbakken:  
Voor papier, PMD en restafval. Zorg dat je jouw afval in de juiste afvalbak deponeert. 
 
Eten en drinken, kauwgom 
Eten en drinken zijn alleen toegestaan in de kantine en buiten (dus niet in de gangen en hallen en niet in de klassen).  

Kauwgom is in de hele school niet toegestaan! 
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Roken 
In het schoolgebouw (inclusief de kantine) en op het schoolplein mag niet worden gerookt. Roken is alleen toegestaan 
buiten het zicht van de school op de Neuhuyskade. Leerlingen uit klas 1 en 2 mogen niet roken. Je komt ook niet met een 
brandende sigaret het schoolplein op! Je sigarettenpeuk gooi je in de bakken die buiten het schoolplein staan.  
 
Alcohol en drugs  
Het gebruik en bezit van alcohol en drugs zijn altijd verboden. Dit geldt ook voor de omgeving van de school en ook na 
afloop van de lessen. Wie betrapt wordt op overtreding van dit verbod wordt geschorst als laatste waarschuwing. Bij 
herhaling volgt onverbiddelijk definitieve verwijdering. 
Wie andere leerlingen drugs geeft of verkoopt, wordt onmiddellijk definitief verwijderd.  
 
Mobiele telefoons, laserpennen en sociale media 
In de school is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan, met uitzondering van de lokalen en de mediatheek. In elk 
lokaal hangt een telefoontas. Bij binnenkomst ruimen leerlingen hierin hun telefoon op, om deze aan het eind van het 
lesuur er weer uit te halen. Bij gebruik in lokaal of mediatheek wordt de telefoon tijdelijk in beslag genomen. Deze kan na je 
laatste lesuur worden opgehaald bij de leerlingbalie. Tijdens toetsen mag je geen smartwatch binnen handbereik hebben. 
Laserpennen leiden soms tot oogbeschadigingen en zijn daarom verboden.  
Bij het gebruik van sociale media binnen en buiten (!) school hanteren we dezelfde omgangsregels met elkaar als binnen de 
school.  
 
Pesten 
Pesten van medeleerlingen, zowel binnen als buiten schooltijd, wordt op het Maerlant-Lyceum niet geaccepteerd. 
Wij verwachten van leerlingen een actieve houding tegen pestgedrag. Niet alleen dienen leerlingen zelf niet te pesten, ook 
dienen leerlingen melding te maken wanneer ze weten of merken dat een medeleerling gepest wordt. Hierbij kan het ook 
gaan om pesterijen of beledigingen via de sociale media. 
In de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp pesten. De mentor en/of coördinator is voor 
iedereen eerste aanspreekpunt bij het ervaren of constateren van pesterijen. 
 
Kleding 
De kleding die je draagt, is in de eerste plaats je eigen keuze, maar.... op school dien je ook rekening te houden met 
anderen. Je kleding behoort daarom “passend” te zijn, algemeen geaccepteerd op school, in de lokalen en daarbuiten. 
Daarom is het dragen van mutsen en petten op school niet toegestaan. In het lokaal is je jas uit (aan kapstok of in locker). 
Wanneer een leerling naar oordeel van de schoolleiding ongepast gekleed gaat, dan kan de leerling naar huis gestuurd 
worden om zich te om te kleden. 
 
Absenties 
Leerlingen die ziek zijn, of die om een andere reden de lessen niet kunnen bijwonen, dienen vóór 8.15 uur via Magister of 
telefonisch bij de leerlingbalie door de ouders afgemeld te worden. Wie onder schooltijd ziek wordt, moet zich afmelden bij 
de leerlingbalie.  
Als je vooraf weet, dat je een bepaalde dag afwezig zult zijn, bijvoorbeeld voor bezoek aan tandarts of orthodontist, moet 
ook daarover worden gemaild/gebeld door je ouders. Wanneer je vooraf voor een hele dag of meerdere dagen verlof aan 
moet vragen, dan moet hiervoor een verlofaanvraagformulier ingevuld worden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de 
leerlingbalie. 
Verslapen is géén geldige reden voor te laat komen of afwezig zijn.  
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten naar school volgens de Leerplichtwet. De schoolleiding treedt daarom 
streng op tegen spijbelen. Wie spijbelt, moet de gemiste uren dubbel inhalen op het 0e en 1e uur in lokaal A24. Bij spijbelen 
wordt contact opgenomen met je ouders. Gedurende het melduur wordt aan huiswerk gewerkt. Wie zonder geldige reden 
niet verschijnt op het melduur, krijgt extra uren.  
Bij herhaald spijbelen worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek met de mentor, coördinator of conrector. 
Mocht dit niet helpen, dan volgen verdergaande maatregelen in overleg met de ambtenaar Leerplicht. 
 
Waardevolle spullen 
Laat waardevolle artikelen nooit onbeheerd achter in de school, ook niet tijdens toetsen in de aula. Gelegenheid maakt de 
dief en de school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal. Maak gebruik van de lockers. Wanneer je iets kwijt bent, 
of wanneer je iets gevonden hebt, ga dan eerst naar de conciërges toe. En eventueel vervolgens naar de leerlingbalie. 
 

 
 
 


