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Zoals op iedere school gelden er op het Scala College regels. Van alle betrokkenen wordt verwacht 
dat zij zich aan deze regels houden.  
 
 
 
 
Aanvang van de lessen 
Iedereen dient ervoor te zorgen op tijd bij het leslokaal aanwezig te zijn. Leerlingen die te laat op 
school komen, halen voordat zij naar de les gaan, eerst een 'te-laat-briefje' bij de conciërge.  
De leerlingen mogen alleen bij aanwezigheid van de docent een lokaal binnengaan. Is vijf minuten na 
het begin van een lesuur nog geen docent bij het lokaal gearriveerd, dan gaan twee leerlingen 
(waaronder de klassenvertegenwoordiger) hiervan melding doen bij de conciërge. De andere 
leerlingen blijven rustig bij het leslokaal wachten tot nader bericht van de conciërge.  
 
Lesuitval en roosterwijzigingen 
Bij uitval van het eerste lesuur worden leerlingen via een berichtje op de hoogte gebracht. Alle 
overige roosterwijzigingen en nieuwe roosters kunnen de leerlingen zien op de app van het 
roosterprogramma Zermelo of op de computer. Bij afwezigheid van docenten worden lessen in de 
eerste leerjaren zoveel mogelijk waargenomen door andere docenten of een van de 
onderwijsassistenten.  
 
Pauzes en vrije uren 
Pauzes en vrije uren kunnen op het schoolplein of in de aula worden doorgebracht. De leerlingen 
mogen zich dan niet in de leslokalen, studieruimten, gangen of trappenhuizen bevinden. Leerlingen 
van de locatie Nieuwe Sloot mogen het schoolterrein niet verlaten zonder toestemming van de 
teamleider. Onder schooltijd is het de leerlingen verboden zich te bevinden in of gebruik te maken 
van doorgangen of trappenhuizen in omliggende woonhuizen of flatgebouwen. Dit geldt ook voor 
terreinen van scholen in de omgeving.  
 
Mobiele telefoon 
Een mobiele telefoon van een leerling mag onder schooltijd niet gebruikt worden in de leslokalen, 
studieruimtes en verkeersruimtes. 
 
ICT 
Misbruik van wachtwoorden, hacken, of andere bewuste daden die leiden tot schade of vernietiging 
van gegevens en/of hardware worden gerekend tot computer criminaliteit. De school zal hieraan 
gepaste sancties toekennen.  
 
Fietsenstalling, garderobe 
Leerlingen zijn verplicht hun fietsen in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Brommers worden 
zodanig geplaatst dat ze de doorgang niet belemmeren. Vanzelfsprekend worden fietsen en 
brommers op slot gedaan. Jassen gaan niet mee in de les maar worden aan de kapstokken gehangen. 
Het is raadzaam eigendommen van naam of merkteken te voorzien. Verder is het uiteraard zeer 
onverstandig geld of andere waardevolle zaken in kledingstukken of tassen achter te laten. 
De directie noch het bestuur is aansprakelijk voor verlies, ontvreemding of beschadiging van 
eigendommen van de leerlingen. 
  



Gedrag/orde 
De leerlingen behoren zich in en buiten de school ordelijk en rustig te gedragen. De kleding dient niet 
aanstootgevend te zijn. In het vastgestelde leerlingenstatuut zijn onder artikel 16 "Vrijheid van 
uiterlijk" ook kledingvoorschriften opgenomen. Leerlingen dienen zich te houden aan de 
aanwijzingen van de medewerkers van de school.  

 
Leerlingen die uit de les verwijderd worden, dienen zich direct bij de conciërge te melden. Deze 
verstrekt een formulier dat door de leerling ter plekke moet worden ingevuld. Daarna krijgt de 
leerling een opdracht: een taak in de school of studeren in de studieruimte. Na de les gaat de 
betrokken leerling met het ingevulde formulier terug naar de docent, die beslist over de verdere 
afhandeling.  
 
Gedrag dat als bedreigend wordt ervaren voor medeleerlingen of medewerkers en overtredingen die 
in een gemeenschap als de school niet thuishoren, worden op het Scala College niet getolereerd. 
Hierbij gaat het o.a. om bezit van wapens (inclusief slag- en steekwapens), mentale en fysieke 
intimidatie, diefstal, vandalisme en racistische uitlatingen. Op basis van deze "Gedragscode van het 
Scala College" worden hiertegen maatregelen genomen. Alle gevallen worden bij de politie gemeld.  
 
Verzuim 
De leerlingen dienen alle voor hen bestemde lessen te volgen. Bij onvermijdelijke afwezigheid die 
vooraf bekend is, dient de school hiervan tevoren via een verzuimbericht op de hoogte te worden 
gesteld. In geval van ziekte behoort de school hiervan dezelfde dag vóór de aanvang van de lessen 
telefonisch in kennis te worden gesteld. In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om 
schriftelijk verlof aan te vragen bij de betreffende teamleider. Bij het vermoeden van ongeoorloofd 
verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  
 
Leerlingen van klas 1 en 2 die ziek worden op school, melden zich bij de teamleider. Zij lichten eerst 
hun ouder(s)/verzorger(s) in, voordat ze naar huis mogen. Zij spreken af of ze alleen naar huis 
kunnen of opgehaald worden. Overige leerlingen die onder schooltijd ziek worden, mogen de school 
pas verlaten nadat de conciërge daarvoor toestemming heeft gegeven. Zij leveren na terugkomst 
onmiddellijk een verzuimbericht in. De ouder(s)/verzorger(s) dienen voor een correcte 
verantwoording van de absentie van hun kind zorg te dragen. 
 
Proefwerken 
Er mogen niet meer dan twee toetsmomenten per dag zijn tijdens een schoolweek. Voor toetsweken 
gelden andere regels. Indien een leerling niet in staat is een proefwerk te maken, meldt hij zich voor 
de aanvang van het proefwerk af. Bij niet gemelde afwezigheid is de docent, na overleg met de 
teamleider, gerechtigd het cijfer één te geven. Deze regeling geldt ook voor de voortgangstoetsen 
van de tweede fase en de schoolexamens (zie PTA).  
 
Huiswerk 
Leerlingen die huiswerk en/of strafwerk moeten inleveren dienen dit persoonlijk aan de betrokken 
docent te geven of aan iemand die namens de docent bevoegd is de opdracht in ontvangst te nemen.  
 
Eten, drinken en kauwgom 
Etenswaren, dranken en snoep mogen alleen in de aula of buiten worden genuttigd. Kauwgom is 
verboden.  
 
Roken, alcohol en drugs 
In het schoolgebouw mag niet worden gerookt. Het gebruik en in bezit hebben van drugs op school 
en bij activiteiten intern en extern is verboden. Gebruik van alcoholische dranken bij feestelijke 



activiteiten van leerlingen in de school is niet toegestaan. Kluisjes mogen geen wapens, vuurwerk, 
drugs of alcohol of gevaarlijke stoffen bevatten. 

 
 
Afval en milieuzorg 
Ook op het Scala College proberen wij bij te dragen aan het behoud van het milieu. Papier en klein 
chemisch afval worden verzameld en er zijn maatregelen getroffen om te komen tot besparing op 
energie en papier. Iedere leerling dient eraan mee te werken dat de school en de omgeving schoon 
blijven. Afval moet daarom in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. Alle klassen 
draaien bij toerbeurt corveedienst in de aula; zo wordt de taak van degenen die met het 
schoonhouden van de school zijn belast, niet onnodig verzwaard en dragen de leerlingen 
medeverantwoordelijkheid voor hun eigen schoolomgeving.  
 
Gebruik foto’s en filmmateriaal (video) leerlingen 
Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt en films opgenomen tijdens activiteiten, zoals 
Scaladagen, culturele avonden, muziek- en theaterproducties, sportactiviteiten, projecten en 
schoolfeesten. Een aantal van die opnames en foto’s plaatsen wij op de website en/of Facebook en 
gebruiken we als PR-materiaal. Veel leerlingen stellen dat op prijs. Het Scala College vraagt 
toestemming voor gebruik van beeldmateriaal, met inachtneming van de wettelijke eisen rondom 
AVG. Deze staan ook vermeld op onze website. In het leerlingprogramma SOMtoday zit een 
toestemmingsmodule, waarbij ouders of leerlingen toestemming voor een aantal zaken wordt 
gevraagd. 
 
Tenslotte 
De schoolleiding zal tegen ernstig ongedisciplineerd gedrag maatregelen nemen. In voorkomende 
gevallen kan de schoolleiding de betrokken leerling(en) de toegang tot de school of tot bepaalde 
lessen ontzeggen, conform het protocol schorsing en verwijdering.  


