
Escalatieladder 
 
Te laat 
Wie te laat komt (ongeacht voor welk lesuur) meldt zich altijd eerst bij de receptie, waar de 
reden van te laat komen wordt geregistreerd. Bij de receptie krijg je een ‘te laat’-briefje mee. 
Zonder dit briefje krijg je geen toegang tot de les. Als je meer dan 10 minuten te laat bent, dan 
heb je geen toegang meer tot de les. Je moet je in beide gevallen de volgende ochtend een half 
uur voor aanvang van je eerste lesuur te melden bij de conciërge. 
 
Heb je je de volgende dag niet gemeld, dan blijf je sowieso op school tot 17.00 uur. 
 
• Ben je 3 keer te laat gekomen? Dan wordt door de verzuimcoördinator contact 
opgenomen met je ouder(s)/ verzorger(s). 
 
• Ben je 6 keer te laat gekomen? Dan ontvangen jouw ouders een absentiebrief. 

 
Verwijdering uit de les 
Het streven is om leerlingen zoveel mogelijk in de les te houden. Als zich een situatie 
voordoet dat je de les moet verlaten zal volgens onderstaande procedure worden gewerkt. Dit 
houdt in: 

1. Je wordt uit de les verwijderd. Bij verwijdering uit de les ga je direct naar het 
opvanglokaal. In het opvanglokaal krijg je het uitstuurformulier uitgereikt. Dit vul je 
in en gaat dan vervolgens zelfstandig aan het werk. Vijf minuten voor het einde van 
de les ga je met het ingevulde uitstuurformulier naar de betreffende docent voor een 
herstelgesprek of hier wordt een afspraak voor gemaakt. Zonder herstelgesprek heb je 
geen toegang tot de volgende les. Als je uit de les bent verwijderd moet je dezelfde 
dag nablijven van 16.00 uur tot 17.00 uur. Je ouders worden op de hoogte gebracht 
door de persoon die in het opvanglokaal is. 

2. Bij een tweede incident neemt de mentor contact op met je ouders. 
3. Bij een derde incident worden je ouders uitgenodigd op school door de 

leerjaarcoördinator en wordt het voornemen om de verwijderingsprocedure in gang te 
zetten, besproken. 

4. Bij een vierde incident wordt overgegaan tot interne schorsing. Bij onacceptabel 
gedrag word je meteen naar de schoolleiding gestuurd en worden ouders op school 
uitgenodigd. 

 
Telefoongebruik (incl. overige multimedia) 
Het gebruik van mobiele telefoons en (draadloze) oortjes (e.d.), is in het klaslokaal niet 
toegestaan, deze mogen niet zichtbaar zijn. Je dient deze in je kluis, schooltas of de 
telefoontas te stoppen (en dus niet in je broekzak). Wordt een telefoon (e.d.) na een 
waarschuwing toch nog waargenomen dan kan de docent besluiten je uit de les te verwijderen 
(zie verwijdering uit de les). 
 
Voor het op school maken van beeld- en geluidsopnames is altijd toestemming van de 
schoolleiding nodig. 


