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Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het Ashram College wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers hart voor elkaar hebben en
met respect met elkaar omgaan. Dit betekent dat we open met elkaar communiceren, dat we eerlijk
zijn, maar ook dat er duidelijke regels, richtlijnen en procedures zijn waar we ons aan houden. In dit
document zijn de belangrijkste regels opgenomen die als uitgangspunt op het Ashram College
gehanteerd worden. Daar waar nodig, verwijzen we naar andere relevante documenten zoals het
Leerlingenstatuut, Cijfers & Regels, het Examenreglement en de schoolgids.
Wij verwachten dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte zijn van deze schoolregels en de
uitwerking daarvan. Op die manier kunnen we ons samen richten op een succesvolle schoolloopbaan
van onze leerlingen.
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Over aanwezigheid, verlof en (ongeoorloofd) verzuim
1.

Leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen.

Het lesrooster wordt voor het begin van het schooljaar vastgesteld, maar in de loop van het jaar zal
het rooster op verschillende momenten wijzigen. De leerling kan geen rechten ontlenen aan een
verouderd rooster. Als gevolg van roosterwijzigingen kan het betekenen dat vaste afspraken buiten
school moeten worden aangepast. De school rekent hierbij op het begrip en medewerking van alle
betrokkenen. Leerlingen die vanwege medische bezwaren niet mee kunnen doen met de lessen l.o.,
overhandigen de gymdocent altijd een door de ouders ondertekende brief (of belastbaarheidsverklaring van een medisch specialist). Deze leerlingen zijn gewoon aanwezig in de les zonder actief
deel te nemen.

2.

Tijdens schooldagen zijn leerlingen van 8.00h tot 16.30h beschikbaar.

Dit geldt ook wanneer de leerling op dat moment geen les heeft. Indien er sprake is van een
verplichte onderwijsactiviteit buiten de lessen om, bijvoorbeeld een excursie, kan het zo zijn dat de
leerling soms ook ná 16.30 uur beschikbaar moet zijn.

3.

Een leerling wordt tijdig (beter) gemeld bij ziekte en afwezigheid.

Een leerling die de les niet kan bezoeken moet vóór 8.25h door ouders telefonisch bij de receptie
gemeld worden. Op de eerste dag na het verzuim geeft de leerling een briefje van zijn/haar ouders af
bij de receptie met vermelding van de naam van de leerling, de klas en de datum/data van het
verzuim. Als de leerling naar school komt zonder briefje, blijft deze geregistreerd staan als ziek.
Wanneer een leerling zonder geldige (of tijdige) afmelding afwezig is, is er sprake van ongeoorloofd
verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

4.

Een leerling die te laat in de les komt, meldt zich eerst bij de receptie.

De leerling die te laat is meldt zich altijd eerst bij de receptie. Daar ontvangt hij / zij een briefje
waarmee hij / zij in de les wordt toegelaten. De leerling meldt zich dan de volgende dag vóór 08.00
uur bij de receptie, ongeacht het tijdstip van zijn / haar eerste les op die dag.

5.

Een leerling die tijdens de lessen ziek wordt, meldt zich af op de receptie.

Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar mogen pas naar huis nadat er contact geweest is met
ouder(s)/verzorger(s). Is contact met de ouders op dat moment niet mogelijk, dan beslist de
teamleider of de leerling naar huis kan. Bij thuiskomst belt de leerling dan altijd de receptie. De
leerlingen vanaf leerjaar drie melden zich bij de receptie en mogen zonder overleg met de ouders
naar huis. De leerling belt naar de receptie zodra hij /zij veilig thuis is. Op de eerste dag na het
verzuim geeft de leerling een briefje van zijn ouders af aan de receptie. Geen briefje betekent dat er
sprake is van ongeoorloofd verzuim.

6.

Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich direct bij de receptie.

Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich onmiddellijk bij de receptie. Daar krijgt hij / zij
een registratieformulier om in te vullen. Na de melding gaat hij / zij naar een werkplek om zelfstandig
te werken. Aan het einde van het lesuur meldt hij/zij zich bij de leraar met het formulier. De leraar vult
het formulier verder in en geeft aan wat de vervolgstappen zijn.

7.

Een leerling die te laat is zonder reden of spijbelt, haalt deze lessen dubbel in.

Wanneer leerlingen te laat of afwezig zijn zonder geldige reden wordt dat gezien als spijbelen. Als
leerlingen een heel lesuur missen door spijbelen, wordt dat minimaal bestraft met het “dubbel” inhalen
van ieder gemist lesuur.
De school informeert ouder(s)/verzorger(s) hierover via de mail:
● na 6 keer onrechtmatig te laat komen of na 3 keer spijbelen
School is verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar:
● na 9 keer onrechtmatig te laat komen of na 6 keer spijbelen. De leerplichtambtenaar nodigt
ouders en leerlingen uit voor een gesprek op school of op het gemeentehuis.

8.

(bijzonder) verlof.

In bijzondere gevallen kan de school verlof te verlenen. Een verlofaanvraag wordt pas in behandeling
genomen wanneer en een ondertekend verlofbriefje ingeleverd is inclusief een bewijsstuk. De school
is bij het verlenen van verlof gebonden aan regels zoals deze vermeld staan in de Wet op de
Leerplicht. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
● Afspraken met (medische) instanties moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als dit niet
mogelijk is, dienen volgende afspraken op wisselende tijdstippen gemaakt te worden.
● Verlof voor verzuim van een of meer lessen voor medische afspraken, zoals bijvoorbeeld bezoek
aan orthodontist, tandarts, polikliniek, fysiotherapeut en huisarts moet vooraf schriftelijk worden
aangevraagd bij de receptie.
● Tijdens proefwerkweken en PTA-toetsen wordt geen verlof verleend.
● Bijzonder verlof is verlof voor gewichtige omstandigheden (bijv bruiloft, jubileum, uitvaart), en kan
alleen toegekend worden nadat er een ingevuld briefje “verzoek bijzonder verlof” is aangeleverd
bij de betreffende teamleider. Naast het verzoekbriefje dient een bewijs aangeleverd te worden
van de gewichtige omstandigheden (uitnodiging, trouwkaart, mail, etc).
● Bijzonder verlof voor extra vakantie – buiten de reguliere vakantieperiodes – wordt in principe
niet verleend.

Over eigendom en mobiele telefoons
1.

Het gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur.

In leslokalen is het gebruik van mobieltjes niet toegestaan, tenzij in overleg met de vakdocent anders
is afgesproken. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiele telefoon gedurende de resterende
lestijd in beslag genomen. De leerling ontvangt zijn/haar telefoon aan het eind van de les terug. Bij
herhaling kan de telefoon voor het restant van de lesdag ingenomen worden.

2.

Het gebruik van de leerlingenkaart.

De leerling heeft de leerlingenkaart altijd bij zich en is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik
van deze kaart. De leerlingenkaart wordt tevens gebruikt als bibliotheekkaart en is het enige geldige
toegangsbewijs voor schoolfeesten.

3.

Gevonden voorwerpen vind je tegenover de receptie

Wanneer voorwerpen op school achterblijven, worden deze bewaard tegenover de receptie. Kleding
hangt aan het rek en bekers, schoenen en andere spullen liggen in de kast.

Over gedrag
1.

Filmen en fotograferen

Filmen en fotograferen op school is niet toegestaan, tenzij de schoolleiding daartoe uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven. Wanneer leerlingen of docenten ongevraagd gefilmd zijn, kan dit op
basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens strafbaar zijn. Er zal dan ook melding van
gemaakt worden bij de politie.

2.

Roken, alcohol en drugs

Roken is op school niet toegestaan. Ook niet op het schoolplein. Leerlingen mogen op school en
tijdens schoolactiviteiten geen alcohol en/of drugs gebruiken. Het bezitten, gebruiken en verhandelen
van drugs is op onze school ten strengste verboden. Dit zal direct gemeld worden bij de
schoolwijkagent. Leerlingen die worden aangetroffen in het bezit van drugs, worden voorgedragen tot
verwijdering van school.

3.

Gebruik social media & pesten

Pestgedrag via social media als twitter, instagram, facebook enz wordt gezien als verbaal geweld. Er
wordt melding hiervan gedaan bij de schoolwijkagent. Meer over het pestbeleid is te vinden in het
pestprotocol van het Ashram College.

4.

Jassen, petten en capuchons

In leslokalen, mediatheek en stilteruimte is het niet toegestaan jassen, petten en capuchons te
dragen.

Over toetsen, inhalen en herkansen
1.

Voor leerjaar 1 en 2: zie Voortgang en Regels.

Leerlingen en ouders kunnen in het document Voortgang en Regels alle regels vinden over het
toetsen & beoordelen op het Ashram College. In dit document staat ook de overgangsregeling
beschreven.

2.

Voor 3-havo en 3-vwo: zie Cijfers en Regels.

Leerlingen en ouders kunnen in het document Cijfers en Regels alle regels vinden over het toetsen &
beoordelen op het Ashram College. In dit document staat ook de overgangsregeling beschreven.

3.

Voor de bovenbouw: zie Examenreglement.

Leerlingen en ouders uit de leerjaren 3,4-mavo, 4,5-havo, 4,5,6-vwo, kunnen in het Examenreglement
alle informatie vinden over het Programma van Toetsing en Afsluiting van het Ashram College.
Hieronder staan voor deze klassen een aantal cruciale regels uit het examenreglement die gelden
voor schoolexamen / PTA-onderdelen:

Over toetsen, inhalen en herkansen in de bovenbouw
1.

Te laat komen

Leerlingen dienen tien minuten voor aanvang van elk schoolexamen (PTA) aanwezig te zijn bij het
betreffende lokaal. Tot een half uur na de start van een schoolexamen kan een leerling die te laat
komt nog deelnemen aan het betreffende schoolexamen. Het schoolexamen zal gemaakt moeten
worden in de resterende reguliere tijd. Wie meer dan een half uur te laat komt is uitgesloten van
deelname.

2.

Verhindering door ziekte

Wanneer een leerling tijdens een schoolexamen ziek is, dienen de ouders/verzorgers de school
hiervan ‘s morgens voor 8.25 uur op de hoogte te brengen. Er kan gevraagd worden om een bewijs
van afspraak met arts, psycholoog, zorgcoördinator of andere deskundige met specifieke kennis. Let
op: het inhalen van een schoolexamen gaat altijd ten koste van de mogelijkheid deel te nemen aan
de herkansing!

3.

Afwezigheid tijdens een schoolexamen

Wanneer een leerling één of meerdere schoolexamens mist vanwege afwezigheid, wordt tenminste
één schoolexamen ingehaald op hetzelfde moment waarop de herkansingen worden afgenomen. Het
inhalen van een schoolexamen gaat altijd ten koste van de mogelijkheid deel te nemen aan de
herkansing!

4.

Herkansingsrecht toetsen

Een leerling kan na SE-week 1,2 en 3 één schoolexamen (SE) uit de betreffende toetsweek
herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt. Inschrijven voor de herkansingen gebeurt digitaal via SOM.
Leerlingen ontvangen hierover via SOM de uitnodiging. Bij te laat inschrijven vervalt per direct het
recht om te herkansen.

5.

Afwezig tijdens herkansingsmoment

Er is maar één herkansingsmoment. Het recht op herkansing vervalt indien de leerling op de
betreffende herkansingsdag afwezig is (met of zonder geldige reden).

6.

Onregelmatigheden tijdens een (onderdeel van het) schoolexamen

Wanneer een leerling zich aan een onregelmatigheid schuldig maakt of zonder geldige reden afwezig
is, kunnen de volgende maatregelen genomen worden:
● Het cijfer 1 wordt toegekend.
● Verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen, de rekentoets of het
centraal examen wordt de leerling ontzegd.
● Een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen, de rekentoets of het
centraal examen worden ongeldig verklaard.

