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Dit boekje is bedoeld om de goede gang van zaken op Lyceum De Grundel te 
bevorderen. 
 
Niet alleen staan hierin de schoolregels, maar ook andere zaken die van belang zijn  
voor het schoolleven.  
 
We vertrouwen erop dat iedere leerling deze afspraken in ieders belang respecteert  
en in acht neemt.  
 
Je draagt daarmee bij aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een plezierige, 
ordelijke en veilige school. 
 
 
 
 
Docenten en schoolleiding Lyceum de Grundel 
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A. Het gebruik van het schoolgebouw  
 

• Iedereen respecteert de ander en diens eigendommen en samen houden we de 
school netjes. Je dient de vierkante meter maatregel te respecteren: als een 
surveillant je vraagt rommel op te ruimen die binnen jouw vierkante meter ligt, 
doe je dat zonder morren, ook al heb jij de rommel niet zelf veroorzaakt. Spreek 
als dat nodig is je medeleerling zelf ook aan op zijn of haar gedrag. 

• Roken in school en op het schoolplein is niet toegestaan.  
• Fietsen altijd plaatsen in de fietsenstalling achter de school en niet tegen de 

muren.  
• Het binnenplein van de school is tijdens de lessen niet toegankelijk. Ook is het 

niet toegestaan om je bij het raam boven bij de gymzaal op te houden. 
• Tijdens de pauzes verblijf je in het schoolgebouw in de aula, in de gang aan de 

Nijhofslaan of in de zitruimte bij de kluisjes en garderobe. Uiteraard mag je ook 
bij mooi weer tijdens pauzes op het binnenplein vertoeven. De gedeelten van de 
gangen die door glazen deuren zijn afgesloten (zoals de hal bij de gymzalen, de 
ruimten bij de lokalen G009-G010 en bij G110 en G112) zijn tijdens de pauzes 
niet toegankelijk. 

• Het is toegestaan tijdens de pauzes op de bovenverdieping te verblijven. De 
loopbruggen én de ruimtes achter de deuren zijn ongeoorloofd gebied.   

• Leerlingen van klas 1 en 2 blijven tijdens de pauzes en tussenuren op school. 
• De mediatheek en de studiewerkplekken in de school zijn alleen bedoeld voor 

studie en schoolwerk. 
• Post voor docenten kun je afgeven bij de receptie. 
• De lift is alleen bedoeld voor mindervaliden en voor vervoer van materiaal door 

het personeel.  
• In het kader van de privacy hanteren wij binnen onze school de reglementen van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. 

 
 
B. Lestijden      
 
1e uur   08.15 - 09.00 uur   
2e uur  09.00 - 09.45 uur   
3e uur  09.45 - 10.30 uur   
pauze  
4e uur  10.50 - 11.35 uur   
5e uur   11.35 - 12.20 uur   
pauze 
6e uur  12.45 - 13.30 uur   
7e uur  13.30 - 14.15 uur 
pauze   
8e uur  14.30 - 15.15 uur  
9e uur  15.15 - 16.00 uur  
 
In bijzondere gevallen wordt gewerkt met een aangepast lesrooster. 
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C. Het volgen van de lessen 
 

• Na een schoolvakantie is de eerstvolgende dag huiswerkvrij voor de 
onderbouwleerlingen. 

• Als je ziek bent geweest neem je zelf initiatief tot het inhalen van eventueel 
gemiste leerstof en toetsen. 

 
Gedrag tijdens de lessen 

• Voor het begin van de les wacht je voor het lokaal tot de docent je toestemming 
geeft het lokaal binnen te gaan. Is de docent na 10 minuten nog niet bij het lokaal 
dan gaat één leerling dit melden bij de leerlingenbalie of receptie.  

• Om andere lessen niet te storen, mag je niet voor de bel het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek tijdens de les is niet toegestaan tenzij in overleg met de docent.  
• Het nuttigen van eten en drinken tijdens de les is niet toegestaan.  
• Mobieltjes worden aan het begin van de les in het telefoonhotel gelegd. 

Telefoons en andere daarmee verbonden apparatuur zijn niet toegestaan tijdens 
de les tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing van de docent ten behoeve van het 
onderwijs.  

• Laptopgebruik tijdens de les is uitsluitend ten behoeve van onderwijs. 
 
 
D. Inhalen proefwerken 
 
Eén keer per twee weken biedt de school op dinsdag (onderbouw leerjaar 1 tot en met 
3) en op donderdag (bovenbouw 4 tot en met 6) het 8ste uur gelegenheid tot het inhalen 
van proefwerken die om een geldige reden niet zijn gemaakt. 
 
 
E. Voorzieningen en communicatie  
 
Schoolpas 
Elke leerling krijgt een schoolpas. Met deze pas kun je boeken lenen bij de mediatheek. 
De schoolpas heb je ook nodig om toegang te krijgen tot de schoolfeesten. 
 
Kluisjes 
Elke leerling beschikt over een kluisje. Het kluisje kan worden geopend met je 
schoolpasje. 
 
Kopieerapparatuur 
Kopiëren en printen is mogelijk in de mediatheek. 
 
Laptopgebruik 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van je laptop. Bij een 
eventueel defect ga je zo snel mogelijk langs bij de laptop-dokter (de heer Van 
den Berg).  

• Iedere ochtend is je laptop 100% opgeladen in je tas en je hebt  altijd je oplader 
en oortjes mee. 

• Je gebruikt de laptop tijdens de les alleen na toestemming van de docent. 
• Je gebruikt op school de laptop alleen voor schoolwerk.  
• Het filmen en/of fotograferen met de laptop is alleen toegestaan met 

toestemming van de docent (speakers, microfoon en webcam staan standaard 
uit). 
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Mediatheek 
In de mediatheek kun je lezen, studeren of op de computer werken. Het is er altijd stil en 
er mag niet gegeten of gedronken worden. Op vertoon van je schoolpas kun je materiaal 
lenen. Bij te laat inleveren van het geleende materiaal krijg je een boete. 
 
Mededelingenbord, Som-Today, Zermelo en communicatie via It’s learning 
Op het elektronisch mededelingenbord en in de roosterapp Zermelo worden 
roosterwijzigingen en andere mededelingen geplaatst. De borden hangen in de aula en 
bij de leerlingeningang. De bedoeling is dat je het bord en je app regelmatig bekijkt. De 
informatie op het mededelingenbord kan ook vanuit huis via internet 
(www.lyceumdegrundel.nl) bekeken worden. Het opgegeven huiswerk en je behaalde 
cijfers voor toetsen kun je inzien via Somtoday en Somtoday-mobiel voor smartphone. 
 
Belangrijk! 
Iedere leerling beschikt over een persoonlijk schoolmailadres, bedoeld voor 
schoolaangelegenheden. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die via 
deze mail wordt verstrekt. Check je mail dus dagelijks. 
 
Schoolnoodplan 
Op het moment van een calamiteit treedt het schoolnoodplan in werking. Zie plattegrond 
aan de muur. Bij het horen van het ontruimingsalarm wacht je op nadere instructies. 
Volg de aanwijzingen van de schoolhulpverleners zonder discussie op. 

http://www.lyceumdegrundel.nl/
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10 Gouden regels op Lyceum de Grundel 
 

1. We respecteren elkaar en elkaars eigendommen.  
2. In de lessen zijn we verantwoordelijk voor ons eigen 

leerproces en we gedragen ons respectvol. 
3. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent 

altijd ingehaald. 
4. De laptop wordt uitsluitend voor schooldoeleinden 

gebruikt. 
5. Mobieltjes worden aan het begin van de les in het 

telefoonhotel gelegd of liggen in je kluisje. 
6. Uitval wordt altijd via Zermelo en de mededelingen-

borden aangekondigd. 
7. Afwezigheid van leerlingen dient altijd te worden 

gemeld. 
8. We zijn op tijd in de lessen en in tussenuren 

verblijven we alleen in de overblijfruimten / 
studiewerkplekken. Leerlingen uit de klassen 1 en 2 
blijven tijdens tussenuren altijd op school. 

9. Het schoolgebouw en het schoolplein is rookvrij. 
10. We respecteren elkaars privacy en de school 

handelt in deze volgens verplichte wetgeving (AVG). 
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