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Voorwoord
Beste leerlingen,
In dit boekje vind je afspraken en informatie over belangrijke
zaken die met onze school te maken hebben. Om alles in en rond
onze school goed te regelen is daarom een aantal regels
opgesteld, die we SAMEN respecteren en nakomen. Het is
belangrijk dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Daarom
heeft de school deze afspraken in regels vastgelegd. De
belangrijkste regels vind je in dit boekje.
Als iedereen zich aan de regels van de school houdt, wordt het
een gezellig en succesvol jaar.
We wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe!
De schoolleiding en alle medewerkers.
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Lestijden onderbouw
Lesuur

Tijd

1elesuur

08.00 – 08.50

2e lesuur

08.50 – 09.40

Pauze

09.40 – 10.00

3e lesuur

10.00 – 10.50

4e lesuur

10.50 – 11.40

5e lesuur

11.40 – 12.30

Pauze

12.30 – 12.55

6e lesuur

12.55 – 13-45

7e lesuur

13.45 – 14-35

8e lesuur

14.35 – 15.25

9e lesuur

15.25 – 16.15
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Lestijden bovenbouw
Lesuur

Tijd

1e lesuur

08.00 – 08.50

2e lesuur

08.50 – 09.40

3e lesuur

09.40 – 10.30

Pauze

10.30 – 10.50

4e lesuur

10.50 – 11.40

5e lesuur

11.40 – 12.30

6e lesuur

12.30 – 13-20

Pauze

13.20 – 13.45

7e lesuur

13.45 – 14-35

8e lesuur

14.35 – 15.25

9e lesuur

15.25 – 16.15
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Roosterwijzigingen
Je kunt je lesrooster bekijken in Magister. Bekijk de dagelijkse
roosterwijzigingen om 07:30 uur in Magister.
De roosterwijzigingen worden dagelijks ook op de monitor in de
kantine getoond. Kijk direct op de monitor als je de school
binnenkomt.
Website
Op onze website www.heldringcollege.nl is veel informatie over de
school te vinden. Dat is handig voor jou en je ouders/ verzorgers.
Toegang tot de school
De school gaat voor leerlingen om 07.30 uur open. Je mag
geen personen mee naar binnen nemen of meenemen naar
het schoolplein die niet op school zitten.
Voor en na de lessen, pauzes of tijdens een tussenuur mag je
niet in de hal, op de trap of in het trappenhuis zijn. Wanneer je
een tussenuur hebt ben je in de kantine of doe je schoolwerk
in het studiecentrum of ben je op het schoolplein. Je mag
tijdens de pauzes en tussenuren het schoolplein niet verlaten.
Te laat komen
Als je het 1e uur te laat bent, moet jij je te melden bij de receptie.
Nadat je naam op de te-laat-lijst is gezet, wacht je in de kantine
totdat het volgende lesuur begint. Kom je na een leswisseling te
laat, dan heb je geen toegang tot de les. De docent meldt dit in
Magister. Je gaat naar de kantine om te wachten totdat het
volgende lesuur begint. Voor alle te-laat-komers geldt: je moet je
de volgende dag om 07:30 uur bij de receptie melden!
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3-6-9-12 Regeling
Als je 3x te laat bent gekomen, sturen we een brief naar je ouders/
verzorgers. Die brief moet door een van jouw ouders/ verzorgers
worden ondertekend en door jou bij de receptie worden
ingeleverd. Zo weten je ouders dat ze jou moeten aansporen om
voortaan op tijd op school te zijn.
Als je 6x te laat bent gekomen, bellen we je ouders en nodigen wij
hen uit voor een gesprek met jou en je mentor op school. Dit
gesprek is verplicht.
Als je 9x te laat bent gekomen, meldt de school dit aan de
leerplichtambtenaar. Jij en je ouders/verzorgers krijgen dan te
maken met de leerplicht.
Als je 12x te laat bent gekomen, zal de leerplichtambtenaar je
uitnodigen voor een gesprek. Je moet dan met één van je
ouders/verzorgers naar leerplicht. Je kunt een taakstraf krijgen of
een Proces Verbaal (in het laatste geval krijg je een taakstraf).
Verzuim
Onze school houdt goed in de gaten hoeveel je absent en/of te laat
bent. Dit doen wij omdat we willen dat je alle lessen aanwezig bent.
Hierdoor is namelijk de kans groter dat je goede cijfers haalt en
uiteindelijk je diploma.
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Afmelden
Als jij je wegens ziekte tijdens een schooldag af wil melden, dan kan
dat alleen via de (plaatsvervangend) teamleider. Hierna worden je
ouders gebeld. Zij zullen toestemming moeten geven om je naar
huis te laten gaan.
Ziek zijn, beter worden
Als je ziek bent , hebben je ouders dagelijks telefonische
meldplicht. Bij betermelden moet je zo snel mogelijk een
blauwe kaart inleveren. Uiterlijk binnen een week. Na een
week worden de absenties niet meer veranderd. Wanneer je
een afspraak hebt bij de dokter of tandarts, moeten je ouders
ook naar school bellen.
Spijbelen
Als je spijbelt, moet je de gemiste uren inhalen bij de mentor.
Spijbelen wordt altijd bij de leerplicht gemeld. Je mentor neemt
ook contact op met je ouders/ verzorgers.
Gele kaarten
Als jij je in de les misdraagt, word je door de docent uit de les
gestuurd. Je gaat dan naar de teamleider voor een gele kaart. De
teamleider wijst je een werkplek aan (voor klas 1 & 2 is dat lokaal
103). Daar vul je de gele kaart in en ga je onder toezicht
schoolwerk doen. Je gaat 5 minuten voor de bel terug naar de
docent en spreekt de docent een strafopdracht met je af.
Bij 3 gele kaarten wordt er een afspraak door de mentor of de
teamleider met je ouders/verzorgers gemaakt.
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Vierkant rooster, schorsing en verwijdering
Als jij je hebt misdragen, kun je als strafmaatregel een vierkant
rooster krijgen. Dit betekent dat jij je dan om 07:30 uur op school
moet melden en pas om 16:15 uur naar huis toe mag. Voor en na
de lessen moet jij huiswerktaken of corveewerkzaamheden
verrichten. De teamleider bepaalt hoeveel dagen je een vierkant
rooster krijgt. Als je een vierkant rooster krijgt, wordt dit aan je
ouders/ verzorgers gemeld.
Je kunt door de schoolleiding voor een bepaalde periode geschorst
worden, als jij je erg hebt misdragen. Dit gebeurt altijd nadat je
ouders/ verzorgers geïnformeerd zijn. Als jij bij herhaling de regels
van de school overtreedt of je schuldig maakt aan ernstig
wangedrag, kan je door de directeur verwijderd worden.
Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om
Het toekennen van verlof buiten schoolvakanties gebeurt strikt op
basis van de richtlijnen, die de afdeling Leerplicht van de gemeente
Den Haag heeft opgesteld.
Verlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Er zijn twee
uitzonderingen op deze regel:
- Vakantieverlof indien de ouders wegens de aard van hun
beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen
gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het
nieuwe schooljaar. De beslissing om dit verlof toe te kennen
ligt bij de schoolleiding.
- Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld als
een van je ouders ernstig ziek is of dat een opa of oma is
overleden.
Voor beide soorten verlof moet je een verlofaanvraagformulier
ophalen bij de administratie. Je ouders moeten dit invullen en de
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bewijsstukken bijvoegen. Het formulier lever je in bij je teamleider.
Alleen als er schriftelijk toestemming is verleend, is het verlof
officieel toegekend en is het verzuim geoorloofd!

9

Heldring College

Fietsen
Je kunt makkelijk met de fiets naar school komen. Dit is leuk en
gezond. In de kelder van de school is een fietsenstalling. Het is
niet toegestaan te fietsen op het schoolplein.
Pauzes
Iedere dag zijn er twee pauzes. (Zie lestijden op blz. 3 &4). De
eerste pauze duurt 20 minuten en de tweede 25 minuten.
We hebben een catering in de school die tijdens de pauzes in
de kantine eten en drinken verkoopt. Je mag alleen eten en
drinken in de kantine en op het schoolplein.
Tijdens de pauze blijf je in school of op het schoolplein.
Het maken van video-opnames en foto’s
Met smartphones is steeds meer mogelijk. Leuke apparaten,
die helaas ook gebruikt kunnen worden op een vervelende
manier. Daarom hebben we de volgende regel: het maken
van filmpjes en foto’s door leerlingen binnen school is
verboden, tenzij er toestemming is verleend door één van de
medewerkers van de school. Wanneer je deze regel
overtreedt en de opnames ‘misbruikt’ (bijvoorbeeld om
iemand belachelijk te maken) loop je kans van school
verwijderd te worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
bij ons op school zich veilig voelt.
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Succes op school
We hebben onderzocht waarom sommige leerlingen op
school succesvol zijn en anderen niet. Succesvol betekent in
dit geval zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk diploma halen.
Dit onderzoek toont aan dat je betere cijfers haalt als jij:
 je spullen in orde hebt: je boeken schriften,
werkboeken, agenda en een gevulde etui bij je hebt;
 altijd aanwezig bent in de les;
 altijd het opgegeven huiswerk maakt en leert.
Huiswerk
Het huiswerk wordt door de docent opgegeven in de klas. Het
huiswerk noteer je dan direct in je agenda. De docent zet het
opgegeven werk ook in Magister. Let op: soms gaat er door
storingen of roosterwijzigingen wel eens iets mis in Magister.
Het is daarom belangrijk om je agenda goed bij te houden.
Magister is een extra hulpmiddel maar als huiswerk niet in
Magister staat, is dit geen geldige reden om het werk niet te
maken!
De mentor houdt ook in de gaten of het goed gaat met je
huiswerk.
Inhalen van werk
Als je een toets hebt gemist, moet je die zo snel mogelijk inhalen.
Je hebt maximaal 10 schooldagen om je werk in te halen. Je
maakt zelf een afspraak met je docent over het inhalen. Elke
dinsdag van 14:00 tot 16:00 worden toetsen ingehaald in
lokaal 203. Van 14:00 – 15:00 leer je de toets en van
15:00 – 16:00 maak je de toets.
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Een gemiste toets wordt in Magister genoteerd als “in te
halen” (Inh.)

Overgangsnormeringen
De overgangsnormeringen kun je vinden in de schoolgids op onze
website
Ouderavonden en rapporten
In september nodigen wij je ouders/verzorgers uit voor een
kennismaking met de mentor. Op deze avond krijgen je
ouders/verzorgers en jij voorlichting over het komende
schooljaar.
Halverwege de eerste en tweede rapportperiode is er een
tafeltjesavond. Je ouders en jij kunnen dan samen met
docenten in gesprek gaan over behaalde cijferresultaten.
Aan het eind van elke periode krijg je een rapport.
Na de eerste en tweede periode worden je ouders/verzorgers
samen met jou op school uitgenodigd om over jouw
leerprestaties te praten. Ook als je goede resultaten hebt! Op
die avond wordt het rapport aan jou uitgereikt.
Je ouders ontvangen een brief, waarin staat dat zij moeten
inloggen in Magister om aan te geven op welk tijdstip zij met
jou het rapport willen komen ophalen.
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Ook op andere momenten kan je mentor je ouders/
verzorgers uitnodigen voor een gesprek, als bijvoorbeeld
jouw leerprestaties onvoldoende zijn of als er andere zaken
zijn die belangrijk zijn om te bespreken.
Omgaan met elkaar
In de klassen wordt aandacht besteed aan de manier waarop
we met elkaar omgaan. De mentor zal erop letten dat
iedereen het naar zijn zin heeft op school. Jij mag altijd laten
weten hoe het met je gaat. Zeg het dus als er iets is.
Vertrouwenspersoon
Als je ernstige problemen hebt die al dan niet met de school
te maken hebben, kun je terecht bij de een van de
vertrouwensdocenten. Dit zijn mw. Praktiek en mw. Balkaran.
De vertrouwensdocent bespreekt met jou je problemen. De
vertrouwensdocent werkt samen met de
schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts en verwijst,
als dat nodig is, in samenwerking met de coördinator passend
onderwijs en je ouders/verzorgers, jou door naar een
hulpverlenende instantie.
Je gedrag op school
We willen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor
zijn/haar gedrag.
Fouten maken mag, maar je moet ze wel zelf (soms met hulp
van anderen) herstellen.
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Schoolregels
Op school gelden voor jou de volgende “gouden” regels. Deze
regels worden op de ouderavond met jou en je ouders
besproken en ondertekend.
1. Wij gaan met respect met elkaar om. We schelden niemand
uit en beledigen niemand
2. We zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig
voelt.
3. We houden ons aan het Pest- en WiFi protocol
4. We blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen
van school.
5. Tijdens de les doen we onze jassen uit.
6. We dragen geen petten, capuchons in of rond de school.
7. In de school dragen we geen oordopjes of koptelefoons.
8. Het is verplicht om een schooltas bij je te hebben. In je
schooltas zit onder andere:






een agenda
boeken en schriften
een goed gevulde etui
je gemaakte huiswerk
en andere benodigdheden (zie boodschappenlijst)

9. Om beschadiging te voorkomen kaften we onze
schoolboeken.
10. We luisteren naar alle mensen die op onze school werken. Als
je uit een les wordt gestuurd, meld je je altijd direct bij de
teamleider.
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11. We gaan ervan uit dat je de naam van het Heldring College
hoog houdt en je je buiten school net zo gedraagt als binnen
school.
12. In onze school vind je heel veel verschillende culturen, wij zijn
multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein
spreken we altijd Nederlands.
13. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en
schoon.
14. De school en het schoolplein zijn rookvrij.
15. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is.
16. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen , energiedrankjes en
vuurwerk zijn op school ten strengste verboden. Als je deze
zaken in bezit hebt, loop je de kans van school verwijderd te
worden.
17. Alleen in de kantine en op het schoolplein mag je eten en
drinken.
18. In de lokalen mag je zonder toestemming van de docent niet
je telefoon gebruiken. Bij gebruik zonder toestemming wordt
je telefoon ingenomen en moet je deze aan het eind van de
dag ophalen bij de teamleider.
19. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet
verantwoordelijk voor verdwenen spullen!
20. De schoolleiding heeft te allen tijde toegang tot de lockers.
21. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen alleen in de kantine of op
het schoolplein.
Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben wij een
gezellige, schone en veilige school! Deze regels gelden ook bij
schoolreisjes, excursies en de stagebedrijven!
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Regels buiten school
De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en
kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale
afspraken:
 Tijdens alle pauzes blijf je op school. Dat betekent dat je
pauze in de kantine of op het schoolplein houdt.
 Je gooit geen rommel op straat.
 Je gedraagt je bij bus- en tramhaltes en in het openbaar
vervoer. Andere reizigers en omwonenden mogen geen
last van je hebben. Wanneer jij je niet goed gedraagt in
de bus of tram, wordt dit door HTM aan school gemeld.
Als je vrij bent, blijf je niet in de buurt rondhangen, maar ga je
direct naar huis.
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Gevonden voorwerpen
Gevonden boeken, sleutels, jassen e.d. worden naar de conciërge
gebracht. Vraag daar of je spullen gevonden zijn.
Schoolboeken
De school betaalt de huur van jouw
schoolboeken. Raak je boeken kwijt of
raken ze beschadigd, dan krijgen je ouders
achteraf een rekening. Wees er dus zuinig
op, houd ze goed bij je en doe er
kaftpapier omheen.
Aan het einde van het jaar moeten de schoolboeken weer
ingeleverd worden. Omdat alle boeken een eigen nummer
hebben, kan je niet ruilen van boek met iemand anders. Je moet
dus je eigen boek inleveren!
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Kluisje/locker
Je betaalt per schooljaar € 10,00 voor het gebruik van een
locker. Je bent zelf verantwoordelijk voor je locker. Als je de
sleutelkaart kwijt bent , moet je bij de conciërge een nieuwe
sleutelkaart voor € 4,00 kopen.
Omdat de school eigenaar blijft van je locker, mag de school
altijd jouw locker openen.
Wanneer jij je locker als boekenkast gebruikt, let dan goed
op: tijdens de les mag niemand de klas uit om iets uit de
locker te halen. Voor schooltijd en in de pauze zorg je ervoor
dat je de schoolspullen voor de komende twee of drie
lesuren bij je hebt.
Je kunt je locker ook gebruiken voor gymspullen, je jas, eten of
drinken.
Let op: je mag niet zelf ruilen van locker of deze delen met
een andere leerling!
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(Waardevolle) spullen
Veel leerlingen hebben waardevolle spullen bij zich: mobiele
telefoons, sieraden enzovoort. Hoewel we een veilige school
zijn, wordt er helaas wel eens gestolen. Iedereen heeft een
locker. Deze is alleen niet voor 100% inbraakvrij. De beste
methode is: (dure) privéspullen niet meenemen! Wanneer je
waardevolle spullen toch meeneemt en er iets mee gebeurt,
dan is de school niet aansprakelijk!
Dit geldt ook voor schoolboeken. Neem alleen de boeken mee
die je nodig hebt die dag.
Kledingregels
Iedereen mag kleding dragen die hij/zij mooi vindt. Het is echter
niet de bedoeling dat je met jouw kleding anderen in
verlegenheid brengt. Petten, mutsen en capuchons zijn in de
school niet toegestaan.
Drugs en wapens
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gebruik van drugs
voor of tijdens schooltijd verboden is. Wanneer we merken dat
je drugs of alcohol hebt gebruikt, word je geschorst en melden
we dit altijd aan je ouders/verzorgers. Als je drugs weggeeft of
verkoopt aan anderen, melden we dit aan de politie en loop je
de kans van school verwijderd te worden.
Voor wapens geldt dat het bezit (of het nu van jezelf is, of van
een ander) gemeld wordt aan je ouders/verzorgers. Ook word
je geschorst. Het wapen wordt in beslag genomen en er is
contact met de politie om te kijken hoe we verder zullen
handelen. Bij wapens denken we aan messen, maar ook
laserpennen en aan echt lijkende neppistolen. Je kunt zelf heel
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goed bedenken wat wel en niet mag. Bij twijfel, laat het thuis!
Gymnastiekkleding
Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen een speciaal
Heldring College T-shirt en een korte of lange sportbroek,
gymschoenen met witte zolen, die je alleen binnen draagt.
Aan het begin van het schooljaar dienen alle leerlingen in
het bezit te zijn van een Heldring gymshirt. Wanneer je dat
niet (meer) hebt, moet je een nieuw shirt op school kopen.
Deze regels gelden ook voor de sportactiviteiten buiten de
gymlessen. Zorg ervoor dat je sportkleding regelmatig
wordt gewassen.
Bij sport- en spelactiviteiten is een gewone hoofddoek niet
toegestaan. Je kunt dan een sporthoofddoek dragen.
Uiteraard mag je ook gymmen zonder hoofddoek!
Kun je niet sporten? Neem een brief van je ouders/
verzorgers mee, waarin duidelijk de reden wordt vermeld
waarom je niet kunt gymmen. Als je niet mee kunt
gymmen, ben je altijd aanwezig in de gymzaal of op het
veld en help je de gymdocent.
De schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de volgende personen:
Directeur:
Onderbouw:
Teamleider klas 1:
Teamleider klas 2: dhr. I.G. Ishaak
Bovenbouw
Teamleider Zorg & Welzijn: mw. I.H. Andela- den Heijer
Teamleider Economie & Ondernemen/mavo: dhr. E.G.J.P. Wijler
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