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OSG Sevenwolden, locatie Joure 

 
 
Waarom een ABC voor leerlingen. 
Overal waar veel mensen samenwerken, is het nodig om afspraken te maken over hoe we met elkaar 
omgaan. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ieder zich prettig kan voelen in de omgeving 
waar hij/zij dagelijks is. Op een school is dat niet anders. 
Een schoolreglement is er om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en medewerkers van de school zich 
prettig en veilig kunnen voelen in en om de school. De opzet van dit ABC is alfabetisch, dat wil zeggen 
dat je een aantal zaken kunt terug vinden op beginletter. 
 
1. Aanwezigheid in de klas 
 Je moet ervoor zorgen op tijd aanwezig te zijn in de les. 

De eerste bel ’s morgens om 08.15 uur, om 08.20 uur gaat de tweede bel: iedereen is dan in 
het lokaal aanwezig.  

  
2. Administratie en receptie conciërge 

De receptie van de conciërge is de plaats waar je je meldt als je te laat bent of je ziek voelt. 
Bij de administratie kun je allerlei formulieren  halen en inleveren (bv. diverse door school 
uitgedeelde papieren en strookjes).  

 
3. Afwezigheid 
 Bij afwezigheid geldt het volgende:  

• Voor bezoek aan dokter / tandarts e.d. heb je altijd een brief van thuis bij je. Deze brief 
lever je vooraf in bij de administratie; zo is je afwezigheid geregeld. 

• Afspraken met bijvoorbeeld tandarts of dokter maak je natuurlijk zoveel mogelijk buiten 
je lestijden. 

• Ouders ontvangen bericht als je afwezigheid niet goed geregeld is.  
• Spijbelen wordt altijd bestraft en gemeld bij ouders en leerplichtambtenaar.  
 

4. Uit de les gestuurd worden 

• Als je je tijdens de les misdraagt, kan je uit de les verwijderd worden. Wanneer je uit de 
les gestuurd bent (met of zonder Gele Kaart) meld je je  in principe bij de docent in het 
aangrenzende lokaal (‘Sturen naar de Buren…’) en gaat daar het schoolwerk maken dat je 
van je docent hebt op gekregen. Soms moet je van de docent naar de studieruimte. Na 
afloop van die les moet je je weer bij je eigen docent melden.  

• Een Gele Kaart dient bij de docent achtergelaten te worden. 
• Als je driemaal uit de les verwijderd bent binnen enkele weken, kan je geschorst worden. 

• Je ouders ontvangen bericht over de gele kaarten. 
 
5. Fietsen-/brommer-/scooterstalling 

• Om vervelende verrassingen te voorkomen willen we dat je je fiets of brommer, 
afgesloten en wel, in de fietsen-/brommer-/scooterstalling stalt, die voor iedere 
afzonderlijke school gereserveerd is. Fietsen/brommers/scooters mogen niet tegen het 
gebouw gezet worden. De school is niet aansprakelijk voor eventuele 
diefstal/beschadiging van fietsen/brommers/scooters. Ook hier geldt dat wij met elkaar 
verantwoordelijk zijn voor het omgaan met elkaars eigendommen, dus als je iets ziet wat 
niet klopt, loop dan even langs bij de conciërge van je eigen school. 

• Tijdens de pauzes ben je niet in de fietsen-/brommer-/scooterstalling aanwezig. 
• Rij rustig, liefst stapvoets op de weg naar de stalling toe. 
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Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere klas een fietsenstalling toegewezen. Hierin 
moet je jouw fiets zetten (netjes in het rek). Fietsen met een bakje/rek voorop worden op 
het daarvoor bestemde deel van de fietsenstallinggeplaatst.. Brommers/scooters kunnen 
naast de containers staan. 
(Brom-)fietsen die niet correct zijn neergezet, gaan aan de ketting: je kunt dan een sanctie 
krijgen.  

 
6. Gebouw 

Het gebouw is er voor ons allemaal, samen zijn wij verantwoordelijk voor het netjes 
houden van onze eigen werk- en leefomgeving.  Jij bent dus mede verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van het gebouw. 
Ons gebouw is verdeeld in een Bornego- en een Sevenwolden gedeelte. De lessen van het 
Bornego College worden gegeven in het Bornego gedeelte, voor Sevenwolden in het 
Sevenwolden gedeelte. Daarnaast hebben we een aantal lokalen in gemeenschappelijk 
gebruik; dat zijn de lokalen voor Techniek, Verzorging, NatuurScheikunde, Muziek en de 
Mediatheek.  
Je verblijfsgebied is je eigen schoolgedeelte en de gemeenschappelijke lokalen. 
Als je geen les hebt, mag je niet in de school rondlopen. Als je tijdens de les toch over de 
gang loopt, kan je door alle medewerkers van beide scholen daarop aangesproken worden. 
Als je schade veroorzaakt, moet je dat vergoeden. 

 
7. Kantine  

Als je vroeg op school bent, of een tussenuur hebt, kan je gebruik maken van de kantine. Je 
kan daar zitten werken en/of naar muziek (met oordopjes of koptelefoon)  luisteren. De 
kantine is open tussen 07.45 uur en 16.20 uur. 

• Tijdens de lunchpauze zijn snoep en frisdrank verkrijgbaar in de automaten die in de 
kantine staan. 

• Je ruimt je eigen rommel op. 
• Alle leerlingen doen kantinedienst; het schoonmaakschema hangt bij conciërge. 

 
8. Magister/ Magister-app 

In Magister of met de Magister-app  kun je jouw lesrooster, het dagrooster met 
roosterwijzigingen, het huiswerk, jouw mail etc. vinden. Als je afwezig bent geweest, moet je 
hier dus altijd in kijken. 

 
9. Kluisjes 

Iedereen heeft zijn eigen kluisje. Tijdens je lessen mag je niet naar je kluisje. 
Kluisjesproblemen regel je met de conciërge. Kluisjes mogen door de schoolleiding in het 
bijzijn van de leerling geopend worden. 

 
10. Laat-komen 

Leerlingen, die te laat komen, worden door de docent genoteerd in Magister. Voor leerlingen 
die ongeoorloofd te laat zijn, geldt de regeling die in de locatiegids staat. Wanneer je te laat 
bent ga je altijd eerst naar de conciërge. Je krijgt dan een briefje waarmee je tot de les wordt 
toegelaten.  
Als je vaker te-laat-komt, wordt contact opgenomen met je ouders en kan melding bij de 
leerplichtambtenaar worden gedaan. 

 
11. Mediatheek 

Voor de mediatheek gelden de regels zoals die beschreven zijn in het mediatheek-reglement. 
Dit reglement en de openingstijden zijn aangeplakt bij beide ingangen van de mediatheek. 
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12. Medezeggenschaps-, Locatieraad 

Voor elke locatie van OSG Sevenwolden is er een locatieraad en een Gemeen-schappelijke 
Medezeggenschapsraad. 

 
13. Organisatie 

Elke leerling zit in een afdeling. De locatie Joure van OSG Sevenwolden kent twee afdelingen:
 A. Onderbouw (eerste en tweede leerjaar) 
   B. Bovenbouw (derde en vierde leerjaar VMBO, 3 Havo en 3 Vwo) 
 
 

14. Pauzes 
• Tijdens de pauzes ben je in de kantine of buiten op het plein of patio. Je houdt je aan de 

daar geldende regels. 

• Tijdens pauzes zijn de toiletten op de benedenverdieping tegenover de kluisjes te 
gebruiken. 

• Leerlingen gedragen zich in de kantine en op het plein rustig en bezorgen leerlingen en 
medewerkers van beide scholen op geen enkele wijze overlast. 

• Tijdens de pauzes wordt in de kantine en op het plein gesurveilleerd. Je dient 
aanwijzingen van iedere surveillerende medewerker altijd direct op te volgen. Misdraag 
je je tijdens de pauzes, dan wordt dit gemeld. 

• Tijdens de schooluren en pauzes mogen de leerlingen het plein in principe niet verlaten, 
uitgezonderd klas 3 en 4 bij tussenuren (niet bij pauzes).   

 
15. Schoolplein 

Zie Pauzes 
 

16. Rapporten 
Je krijgt vier keer per schooljaar een (voortgangs-)rapport, waarop je rapportcijfer en je 
voortgangscijfer staat.  

 
17. Roosterwijzigingen/lokalen 

• Roosterwijzigingen worden aangekondigd op de monitoren in de hal/kantine. 
Wijzigingen zullen per klas worden genoteerd. Maar kijk vooral in je magisterapp! 

• Als een leerkracht niet bij het in het rooster genoemd lokaal aanwezig is, gaat één 
leerling bij de kamer van de roostermaker, teamleider of locatiedirecteur informeren 
wat er aan de hand is. De andere leerlingen blijven rustig bij het lokaal wachten. (zie ook 
het leerlingenstatuut) 

• Leerlingen mogen niet zonder docent een lokaal in gaan. 
• Kijk altijd op Magister/Magister-app of de website van OSG Sevenwolden (’s avonds en 

’s ochtends voor je naar school gaat). 
 

18. Schorsen, van school verwijderen 
Je kunt geschorst en zo nodig van school verwijderd worden als je je ernstig misdraagt. 
Gedrag dat tot schorsing kan leiden is o.a.: 

• gebruiken van geweld door woorden en/of daden; 

• brutaliteit tegenover medewerkers van de school; 
• discriminatie van medeleerlingen en/of medewerkers; 
• weigeren zich aan de regels van de school te houden; 

• gebrek aan respect voor andere mensen in de school; 
• medewerkers of leerlingen in onveilige situaties brengen; 
• overlast veroorzaken in de omgeving van de school. 

 
Verder gelden de regels zoals in de locatiegids staan en ook in het leerlingenstatuut. 
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Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie ! 
 

19. Snoepen/Eten/Roken 
• In de pauzes  kan je drinken/eten/snoep uit de automaten in de kantine kopen. 
• Om rommel in de school te voorkomen, is het niet toegestaan met geopende 

blikjes/zakken snoep/brood of chips door de school te lopen. 

• Eten en drinken mag dus alleen maar in de kantine en buiten. 
• Wij zijn een rookvrije school. We gaan ervan uit dat iedereen daaraan meewerkt. In en om 

het gebouw mag niet gerookt worden. Verder gelden de specifieke regels van de beide 
scholen. 

• Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken, dit voorkomt zwerfvuil. 

• Gebruik of in bezit hebben van energiedrankjes is op school niet toegestaan. 
20. Spullen 

• Je zorgt ervoor dat je de benodigde lesmaterialen (boeken, schriften, pen, papier, 
tekenpotlood, rekenmachine, gymkleding) bij je hebt. 

• Als je spullen vergeten bent, kan je naar huis gestuurd worden door de docent of 
teamleider om ze op te halen. De verloren tijd wordt dan ingehaald. 

• Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. De school adviseert om niets onbeheerd 
achter te laten en  waardevolle spullen in je kluisje op te bergen. 

• Alle lokalen gaan tijdens de pauzes op slot. 
• Je kunt je jas in je kluis opbergen of op kapstokken ophangen. 

 
21. Studiepleintje 

Op de  tweede verdieping is een studieplein waar je rustig kunt werken indien je 
toestemming hebt van een docent. 

 
22. Mobiele telefoon 

Mobiele telefoons zijn in een lessituatie in en buiten school verboden tenzij de leraar je 
vraagt de telefoon te gebruiken voor een lesonderdeel. De telefoons dien je aan het begin 
van het lesuur op te bergen in de ‘Mobieltjeszak’ voor in de klas  of  in het door jou gehuurde 
kluisje.    
Tijdens pauzes mag er in de kantine gebruik gemaakt worden van mobieltjes, maar NIET om 
te bellen of om gebeld te worden.  
Bellen of gebeld worden altijd buiten het schoolgebouw: bezorg anderen  geen overlast. 

 
23. Trapgebruik 

Bij binnenkomst in de school maak je gebruik van de twee trappen om naar je lokaal te gaan, 
tenzij je les hebt op de benedenverdieping. Zorg daarbij dat je aan de rechter zijde blijft 
(zowel omhoog als omlaag). De deuren naar de gangen zijn hier namelijk op gemaakt. 
De betonnen (Nood-) trap mag je alleen gebruiken om naar beneden te gaan. 
 

24. Verlaten van het lokaal tijdens een les 
Tijdens de les verlaat je nooit zonder toestemming het lokaal. 
Als je tijdens de les over de gang loopt, kan je door alle medewerkers van de school daarop 
aangesproken worden. 
 

25. Verlofaanvraag 

 

Voor ALLE  leerlingen geldt dat roken niet toegestaan is.  
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Voor bijzondere gebeurtenissen kan je via je ouders verlof vragen bij mw. Van der Vlies. 
Alleen indien de werkzaamheden van ouders dat noodzakelijk maken, kun je vakantie buiten 
de schoolvakanties aanvragen. Bij het toekennen van verlof houdt de school zich aan de 
leerplichtwet. 
 

26. Verzuimmelding 
Er gelden strenge regels vanuit de overheid op het gebied van verzuim. Zie hiervoor de 
locatiegids. 

 
 
27. Vreemden in en om de school 

De school is geen openbare weg. Dat betekent dat vreemden geen toegang hebben tot het 
schoolterrein, het plein en de school en hierop worden aangesproken door alle medewerkers 
van de school. Ook hier geldt weer dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de plaats van 
onze school in de  omgeving en tevens naar alle leerlingen en medewerkers van beide 
scholen. Dat wil zeggen dat je niet voor eigen rechter speelt, maar een medewerker om hulp 
vraagt, als er iets aan de hand is. 

 
28. Ziekte 

Als je ziek bent, moet een van je ouders/verzorgers dat telefonisch vóór 08.30 uur aan de 
school doorgegeven. (zie het ziekmeld-nummer in de locatiegids). 
Als je tijdens de schooldag ziek wordt, meld je je eerst bij de conciërge. Daar wordt 
beoordeeld of je naar huis mag (zie ook de locatiegids). 
Ga je ziek naar huis, moet je bij thuiskomst even naar school bellen (tel. 482166) dat je goed 
bent aangekomen. 
Wanneer je weer beter bent, meldt je je aan het begin van je eerste schooldag weer even bij 
de conciërge. 

 
 
We hopen dat jullie een goede tijd hebben op onze locatie! 
 
 
Joure, september 2018 
 
 


