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Voorwoord 
 
 
Op de Prof. Dr. Gunningschool staan drie kernwaarden centraal, namelijk veiligheid, 
kwaliteit en betrokkenheid. Deze kernwaarden leven wij na binnen onze school door 
de gedragsverwachtingen, afspraken en regels duidelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat iedereen zich hieraan houdt. Binnen de school wordt respectvol met 
elkaar omgegaan. 
 
De afspraken die zijn opgenomen in het leerlingenreglement, gelden door de hele 
school en voor elke leerling. Als school bieden wij maatwerk en om deze reden kan 
voor een individuele leerling een andere afspraak of regel gelden. Een uitzondering 
op een afspraak of regel, wordt in samenspraak gedaan met de mentor (en/of 
casemanager) en wordt verwerkt in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De 
verantwoordelijkheid om op gepaste manier om te gaan met deze afspraken ligt 
zowel bij het personeel als bij de leerling. In dit document wordt verder niet ingegaan 
op uitzonderingen en/of individuele afspraken. 
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1. Gedragsverwachtingen op school en in de klas 

- Ik volg de aanwijzingen van alle medewerkers op.  

- Ik communiceer op een beleefde manier.  

Met beleefd wordt bedoeld dat de mensen die in je omgeving zijn, zich prettig 

voelen bij jouw taalgebruik.  

- Ik spreek volwassenen aan met u, meneer of mevrouw. 

- Ik ga netjes om met andermans spullen.  

Ik laat andermans spullen met rust en heb respect voor de spullen van school.  

- Ik eet alleen in de daarvoor bestemde ruimtes en alleen in de pauze (plein, aula, 

pauzeplekken). 

- In het lokaal mag ik alleen water drinken als ik hiervoor toestemming krijg.  

- Als ik tijdens de lestijd buiten de klas ben, dan heb ik daar toestemming voor 

gekregen.  

- Tijdens lestijd ben ik rustig op de gang.  

- Ik loop rustig door de school. 

- Ik houd doorgangen vrij. 

- Ik houd mij aan de lestijden. Bij te laat komen geldt het volgende: 

Als ik te laat ben, meld ik mij bij de leerlingcoördinator. Die geven mij een briefje en 

brengt mij naar de les. De telefoon wordt door de leerling coordinator in de kluis van 

de klas gedaan.  Ben ik minder dan 15 minuten te laat dan haal ik 15 minuten na 

schooltijd in.  

Als ik meer dan 15 minuten te laat ben kan ik niet meer de les in. Ik haal na 

schooltijd de gemiste lestijd in en in magister komt afwezig te staan.  

In principe wordt de gemiste tijd dezelfde dag ingehaald. Lukt dit niet dan wordt met 

de mentor een nieuwe afspraak ingepland. Haal je de gemiste tijd niet in dan volgt 

er een gesprek met je ouder(s)/verzorger(s) op school.  

- Ik blijf van een ander af.  

Contact behorend bij normale communicatie (zoals hand geven / boks) is uiteraard 

wel toegestaan. 

- Ik houd het netjes: afval gooi ik in de prullenbak.  

Als ik dit vergeet, kan ik hierop worden aangesproken door een personeelslid en 

wordt mij alsnog gevraagd het op te ruimen.  

- Ik spreek volwassenen aan met “u” / “mevrouw” / “meneer”.  
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- Ik speel geluid af met oordopjes of een koptelefoon.  

Tijdens de les alleen met toestemming van de docent. 

- In de klas zit ik aan mijn eigen tafel in de richting van het bord. 

- Ik zit aan tafel op een stoel en schuif mijn stoel aan na gebruik. 

- Ik blijf op het schoolterrein. Verlaat ik het schoolterrein tijdens pauze dan is de 

consequentie dat ik  50 min nablijf.   

- Ik kleed mij gepast.  

Dat betekent dat ik kleding draag die gepast is voor gebruik op school. Billen, buik 

en borsten zijn bedekt. 
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2. Gedragsverwachtingen in de klas  
 

Aan het begin van de les 
 
- Ik zet mijn telefoon op stil en leg mijn telefoon in het kluisje in mijn klaslokaal.  

Je krijgt je telefoon weer terug voor de pauze of aan het einde van de lesdag. Als je 

de telefoon niet inlevert en we weten of vermoeden dat je die wel hebt, wordt je uit 

de les gestuurd, volgt er later een herstelgesprek en moet je een half uur nablijven. 

Lever je geen telefoon in en wordt deze later die dag wel gezien dan moet deze 

voor de rest van de dag worden ingeleverd en krijg je deze pas aan het einde van 

de dag terug (dus niet in de pauze). Je blijft ook dan een half uur na.  

- Ik doe mijn pet/muts af.  

- Ik trek mijn jas uit en hang deze op de kapstok.  

Tijdens de les 
 
- Ik zit aan tafel op een stoel in de klassenopstelling die door de docent is bepaald. 

Daarbij zit ik recht en in de richting van het bord en schuif mijn stoel aan na gebruik. 

- Ik luister en ben stil als iemand praat. Een docent kan altijd toestemming geven om 

wel te praten.  

- Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen of zeggen. 

- Ik praat op een rustige en vriendelijke manier. 

- Ik laat de ander in zijn waarde: dat betekent dat ik zorg dat mijn opmerkingen en/of 

vragen niet kwetsend zijn voor mijn medeleerlingen of docent. 

- Ik drink alleen water met toestemming van een personeelslid. 

- Ik verlaat de klas alleen met toestemming van mijn docent. Als ik geen toestemming 

heb, ben ik ongeoorloofd afwezig en wordt dat genoteerd als spijbelen. Weglopen 

heeft als consequentie dat ik 30 minuten moet nablijven. Deze tijd moet ik aan het 

einde van de dag inhalen. Wanneer ongeoorloofde absentie een bepaalde limiet 

overschrijdt, wordt er gemeld aan de leerplichtambtenaar. 
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3. Positive Behaviour Support (PBS) 
 

Op de Prof. Dr. Gunningschool wordt het PBS-systeem gebruikt. Dit staat voor 

Positive Behaviour Support. Dat betekent dat er vooral gelet wordt op goed gedrag. 

Als jij je aan de gedragsverwachtingen houdt en/of positief gedrag laat zien, krijg je 

complimenten van het personeel. Dit kan in woorden zijn, maar ook als compliment op 

het bord. De complimenten op het bord worden bijgehouden en een keer in de week 

kan je daar een beloning voor inwisselen. 

 

Als er niet aan de gedragsverwachtingen wordt gehouden door jou, volgt de 

reactieprocedure met daarna een waarschuwing of consequentie (zie onderstaande 

schema’s). Voor de theoretische lessen geldt de reactieprocedure (schema 1), voor de 

praktijklessen geldt een verkorte reactieprocedure (schema 2). 

 

De gedragsverwachtingen vormen de basis van het schoolreglement en er wordt 

verwacht van zowel de leerlingen als het personeel dat deze worden nageleefd, zowel 

in de lessen als daarbuiten. Wanneer de leerling dit niet doet of gedeeltelijk, wordt de 

leerling gevraagd of hij/zij de gedragsverwachting weet en start dus de 

reactieprocedure. (Stap 1). 

 

Als het je niet lukt om je aan deze gedragsverwachting te houden, dan krijg je een 

keuze (Stap 2). Deze stap bestaat uit het wel of niet opvolgen van de instructies van 

de docent. Dit wordt op het bord visueel gemaakt. 

 

Als je de instructies niet opvolgt, dan krijgt je vervolgens een switchformulier (Stap 3). 

Dit formulier vul je in en de situatie wordt met de docent nabesproken. De docent geeft 

aan wanneer dit gesprek zal plaatsvinden, dit kan in de les zijn, maar ook na de les of 

na schooltijd. De achterzijde van het formulier wordt door de docent ingevuld. Als het 

je lukt om je vervolgens te houden aan de afspraken, dan kan je in de klas blijven. Lukt 

het je niet, dan wordt je uit de les gestuurd. Je meldt je dan bij de leerling coördinator. 

 

 

Schema 1 – De reactieprocedure tijdens theorielessen 
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Schema 2 – De reactieprocedure tijdens praktijklessen 
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Wat moet je doen als je uit de les bent gestuurd? 
 

- Je meldt je bij de leerling coördinator en vertelt waarom je eruit bent gestuurd. 

Indien de leerling coördinator even afwezig is, wacht je rustig in de ruimte van 

de leerling coördinator. De leerling coördinator wijst vervolgens een ruimte aan 

waar je dat lesuur mag plaatsnemen. In deze ruimte maak je het schoolwerk tot 

de les is afgelopen.  

- Als je uit de les bent gestuurd, moet je 30 minuten nablijven. Dit wordt 

genoteerd op het bord. 

- Er is altijd een herstelmoment tussen jou en de docent of andere medewerker. 

Dit moment wordt bepaald door de docent (dit kan na de les zijn, maar ook in 

de pauze of na schooltijd). 

 

Als je drie keer op een dag uit de les bent gestuurd, wordt je intern geschorst. Dat 
betekent dat je die dag niet meer welkom bent in de lessen en op een aangewezen 
plek schoolwerk moet doen. Als je dit niet doet, dan kan de directie besluiten tot een 
externe schorsing. Dat betekent dat je die dag (en eventueel de lesdag erna) niet meer 
op het schoolterrein aanwezig mag zijn. Wordt je voor 12 uur ’s middags extern 
geschorst, dan mag je in principe de volgende dag weer op school komen voor een 
herstelgesprek. Wordt je na 12 uur ’s middags geschorst, dan moet je de volgende 
lesdag ook thuis blijven. Je mag de lessen weer volgen als er een herstelgesprek heeft 
plaatsgevonden waar ouder(s)/verzorger(s) bij aanwezig zijn geweest.  
Indien een herstelgesprek niet het gewenste effect heeft wordt de duur van de 
schorsing verlengt. 
 

Op het schoolterrein 
 

Wanneer de leerling op school is, maar geen les heeft (bijvoorbeeld: pauze, 
tussenuur), dan houdt hij/zij zich ook aan de geldende afspraken van school. Naast 
gedragsverwachtingen die hierboven staan beschreven, gelden ook de volgende 
afspraken op het schoolterrein.  
 

- Energydrankjes zijn op het schoolterrein verboden.  

- Alcohol en drugs worden niet gebruikt en je bent niet onder invloed van alcohol 

of drugs. Ben je onder invloed of zijn er duidelijke aanwijzingen dat je onder 

invloed bent dan ben je niet welkom op school en wordt je naar huis gestuurd 

(schorsing) 

- De omgeving wordt gerespecteerd. 

- Voorwerpen die niet op school horen, zoals (nep) wapens, (zak)messen, 

laserpennen en vuurwerk zijn verboden. 

- Roken is op het schoolterrein en bij de ingang van het schoolplein verboden. 

- Er worden geen foto’s en/of filmpjes op school gemaakt.  
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4. Docent ziek, wat dan?  

Is een docent ziek, dan wordt de les vervangen, worden er lessen verschoven of is er 
lesuitval.  
 
Roosterwijzigingen zijn te vinden op het scherm in de hal van de aula en in Magister. 
Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) kunnen de roosterwijzigingen inzien in Magister.  
 

 

5. Ziek, en nu?  

Ouder(s)/verzorger(s) bellen voor de start van het eerste lesuur de school om dit door 
te geven. Dit doen zij ook als je de volgende dag nog ziek bent.  
 
Wordt je tijdens schooltijd ziek, dan meldt je dit bij de docent. In overleg met de docent 
mag je met toestemming naar de leerling coördinator om het daar te melden en 
ouder(s)/verzorger(s) te bellen. Indien toestemming van ouder(s)/verzorger(s) mag je 
naar huis. Ouder(s)/verzorger(s) bellen naar school als je veilig thuis bent 
aangekomen.  
 

 

6. Niet mee kunnen doen met lichamelijke opvoeding 

Om mee te doen met de gymles moet je gymspullen meenemen. Wanneer je, door 
welke omstandigheden dan ook, niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te 
volgen, dient hij/zij hier toestemming voor te hebben van ouder(s)/verzorger(s). Je kan 
een briefje met toestemming van ouder(s)/verzorger(s) indienen bij de docent 
lichamelijke opvoeding. Je blijft deze lesuren wel op school en er wordt een 
vervangende opdracht gegeven.  
 
Als je de lessen lichamelijke opvoeding voor een langere periode niet kan volgen, dan 
kunnen ouder(s)/verzorger(s) een verzoek om vrijstelling indienen bij de schoolleiding. 
Bij voorkeur ontvangt de schoolleiding een verklaring van de behandelend arts.  
 

 

7. Rookvrije school  

 

Afspraken handhaving rookbeleid 
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1. Het is verboden om te roken op het schoolterrein. Als je toch rookt op het 
schoolterrein, wordt je daarop aangesproken en verzocht de sigaret uit te maken. 
De consequentie is dat een leerling 50 minuten moet nablijven en de eerst 
volgende pauzes en de dag er na binnen blijft. Ouders worden op de hoogte 
gebracht. Door personeel wordt aangeven wat de verwachtingen zijn en wat de 
consequenties zijn bij een volgende overtreding. 

 
2. Bij een 2e overtreding dus als je op een later tijdstip weer gaat roken geldt in ieder 

geval bovenstaande en worden ouders wederom op de hoogte gebracht. Leerling 
blijft vervolgens een week binnen tijdens de pauzes. 

 
3. Bega je dan daarna wederom deze overtreding dan geldt bovenstaande (50 

minuten nablijven en week binnen pauze) en worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek op school met de mentor (en eventueel casemanager). De consequenties 
worden in dit gesprek toegelicht. 

 
4. Als de leerling wederom rookt op het schoolterrein, wordt hij/zij intern geschorst 

voor de rest van de dag en moet hij/zij twee weken binnen zijn/haar pauze te 
houden.  

 
5. Als deze stappen doorlopen zijn en de leerling houdt zich niet aan deze afspraken 

en/of rookt op het schoolterrein, dan wordt de leerling extern geschorst. 
 
6. Als de leerling na de externe schorsing weer rookt, volgt er wederom een externe 

schorsing en wordt een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd door de 
casemanager. De teamleider, ouders en leerling worden hiervoor uitgenodigd. In 
sommige gevallen wordt ook een consulent van het samenwerkingsverband (SWV) 
uitgenodigd. 

 
De mentor houdt per leerling bij welke stappen doorlopen zijn. 
 

Afspraken rookbeleid 
 
1. De leerling blijft 50 minuten na. De volgende pauze en dag erna houdt de leerling 

binnen pauze. De mentor brengt ouders op de hoogte. 

2. De leerling blijft 50 minuten na en blijft de hele week binnen tijdens de pauzes. De 

mentor brengt ouders op de hoogte. 

3. De leerling blijft 50 minuten na, hele week binnen tijdens de pauzes en gesprek met 

ouders op school. De mentor nodigt ouders uit. 

4. De leerling wordt intern geschorst en blijft twee weken binnen tijdens de pauzes. 

5. De leerling wordt extern geschorst. 

6. De leerling wordt extern geschorst en er volgt een MDO met teamleider en 

eventueel een consulent van het SWV.  
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