Regels en afspraken
“Zó doen wij het hier”

Naam :

…………………………

Klas:

………………………..

Schooljaar 2020 – 2021

Beste leerling,

In dit boekje vind je een aantal schoolregels en afspraken om
de gang van zaken in en rond de school zo goed mogelijk te
laten verlopen.
Wij willen graag dat er bij ons een sfeer heerst van veiligheid
en respect en dat ons prachtige schoolgebouw en gezellige
aula nog lang zo mooi blijven.
Om duidelijk te maken wat er van jou en ons verwacht wordt,
hebben we een aantal afspraken gemaakt.
Het zijn vaak heel vanzelfsprekende dingen, zoals het op tijd
op school zijn, huiswerk maken en geen rommel achterlaten.
Het zijn juist deze dingen die ertoe bijdragen dat iedereen zich
op een prettige manier kan thuis voelen in zijn of haar school.

C. Menheer,
Locatiedirecteur

P.S.: Overal waar in dit boekje gesproken wordt over hij of hem
kan natuurlijk ook zij of haar worden bedoeld.
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ISW Westland Vakcollege
ISW Westland Vakcollege is gevestigd op 2 locaties:
klassen 1, 3 en 4: Hoge Woerd 2
2671 DG Naaldwijk
klassen 1 en 2:

Lage Woerd 2
2671 AD Naaldwijk
(In dit gebouw is ook het Westland Praktijkcollege gevestigd.)

Contact met School
Telefoonnummer ISW Vakcollege Hoge Woerd: 0174 – 620943
Algemeen emailadres: hogewoerd@isw.info
Telefoonnummer ISW Vakcollege Lage Woerd: 0174 – 615310
Algemeen emailadres: lagewoerd@isw.info

Schoolsite
Zie ook de eigen website:
https://westlandvakcollege.isw.info

Kijk voor actuele roosterwijzigingen in Magister.
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Begeleiding
Leerlingen worden, naast de de lessen, in eerste instantie
begeleid door hun mentor. In de eerste klassen noemen we
dat de coach. Dat zijn per klas één of twee collega’s die allerlei
zaken met en voor de klas regelen. Zij zijn voor de leerlingen en
ouders het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast is er op iedere locatie een zgn. leerjaarcoördinator.
Op de Hoge Woerd is dat mevr. Rutten en op de Lage Woerd
mevr. Damen. Zij regelen, samen met de mentoren/coaches,
alle leerlingzaken.
De teamleider van de onderbouw (1e en 2e klassen) is dhr. ’t
Hart en van de bovenbouw (3e en 4e klassen) is mevr. Van
Honk.
Mevr. Menheer is locatiedirecteur van ISW Westland Vakcollege.
Als je als leerling problemen hebt die je moeilijk zelf kan oplossen, dan kun je bij verschillende mensen van de school terecht.
Natuurlijk is dat in eerste instantie je mentor/coach, maar dat
kan ook bij een andere docent of de leerjaarcoördinator. Ook de
zorgcoördinatoren (Hoge Woerd: mevr. Van der Meer en Lage
Woerd: mevr. Van Westenbrugge), of de contactpersonen
(Hoge Woerd: mevr. Zwinkels en dhr. Otto en Lage Woerd:
mevr. De Bruijn en dhr. Groenendijk) zijn daarvoor beschikbaar.
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Respect voor jezelf en de ander
(Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.)

Afspraken - Top - 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gedraag je altijd op een respectvolle manier naar anderen
toe.
Blijf van andermans spullen af.
Zorg dat je bij elke les de juiste spullen zelf bij je hebt.
Gebruik je mobiel, smartphone etc. alleen als het is
toegestaan.
Zorg ervoor dat je er fatsoenlijk uitziet.
Ga na afloop van de lessen meteen naar huis.
Eet en drink alleen waar dat mag. (Energydrankjes zijn niet
toegestaan.)
We zijn een rookvrije school, dus roken in de school en op
het schoolplein is niet toegestaan!
Zet je fiets op de juiste plek op het plein.
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Aanwezigheid
De school is voor leerlingen van
maandag tot en met vrijdag geopend.
Je bent beschikbaar voor het volgen
van lessen of het verrichten van extra
werk op deze dagen tussen 8.15u. en
16.15 u.
Houd daar rekening mee bij het
maken van andere afspraken.

Lestijden
De lessen vinden plaats op de volgende tijden:
1e

dagstart 08.15 - 08.30 uur

2e

lesuur

08.30 - 09.15 uur

3e

lesuur

09.15 - 10.00 uur

pauze

10.00 - 10.15 uur

4e

lesuur

10.15 - 11.00 uur

5e

lesuur

11.00 - 11.45 uur

6e

lesuur

11.45 - 12.30 uur

pauze

12.30 - 13.00 uur

7e

lesuur

13.00 - 13.45 uur

8e

lesuur

13.45 - 14.30 uur

pauze

14.30 - 14.45 uur

lesuur

14.45 - 15.30 uur

10e lesuur

15.30 - 16.15 uur

9e
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Te laat
Te laat zijn kan een keer gebeuren. Haal bij mevr. Van der
Zwan (=Hoge Woerd), of de administratie (= Lage Woerd) een
te-laat-briefje en geef dit aan de lesgevende docent om in de
les te kunnen. Indien je meerdere keren te laat bent, heeft dat
consequenties en zul je voor of na schooltijd tijd moeten
inhalen.

Ziek
Voor locatie Hoge Woerd:
Als je ziek bent en niet naar school kunt komen, zullen je
ouders/verzorgers je digitaal ziek moeten melden in Magister
vóór de les. Nog steeds ziek na het weekend? Iedere dag dat
je ziek bent, moet in Magister worden ingevuld.
Voor locatie Lage Woerd:
Als je ziek bent en niet naar school kunt komen, zullen je
ouders/verzorgers je telefonisch ziek moeten melden vóór de
les.
Voel je je ziek op school en wil je naar huis? Meld je bij jouw
leerjaarcoördinator(leco)/profielcoördinator(proco) of wanneer
die er niet is, bij een andere leco of proco. Dit moet gebeuren
voordat je weggaat.

Medicatie
Wij mogen niet zomaar medicijnen zoals paracetamol geven.
We hebben altijd toestemming van je ouders nodig. Zelf mag je
het wel meenemen.

Verlof
Vrij nodig voor de ortho, dokter of een andere dringende
afspraak? Laat je ouders vooraf een absentieformulier/-briefje
invullen. Deze kun je halen bij de administratie.
Toestemming voor verlof buiten de vakantie om is soms
toegestaan. Een speciaal aanvraagformulier hiervoor is
verkrijgbaar bij de leerjaarcoördinator of de administratie.
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Gedrag
Het is normaal om je op school respectvol naar anderen en je
omgeving te gedragen. Laat de ander in zijn waarde. Personeel
spreek je aan met ‘u’, meneer, mevrouw, juf of meester.
Voel jij je onprettig, onveilig of gepest, meld dit altijd bij je
coach/ mentor. Samen met hem of haar wordt er een oplossing
gezocht voor het probleem.
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Eigendommen
Met spullen van jezelf en school ga je zorgvuldig om.
Andersmans spullen gebruik je niet zonder toestemming. Als
school adviseren wij geen waardevolle spullen mee te nemen
naar school. Lockers worden gebruikt voor schoolspullen. Bij
diefstal of verlies is de school niet aansprakelijk. Wij doen ons
best om dit te voorkomen.

Kleding
Trek kleding aan die niet storend of discriminerend is voor
anderen. In de gymlessen is ISW-sportkleding verplicht. Bij de
meeste praktijkvakken zijn er speciale persoonlijke
beschermingsmiddelen voorgeschreven.
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Wat neem je mee?
Je hebt dagelijks jouw spullen die nodig zijn voor de lessen bij
je. Voor toetsen of opdrachten is het mogelijk, wanneer de
docent dit aangeeft, om oortjes te gebruiken.

Wat neem je niet mee?
Het is absoluut verboden om in en rond de school
alcoholhoudende, verdovende en of stimulerende middelden te
gebruiken, verhandelen of bezitten. Daarnaast zijn overige
spullen die de veiligheid op school bedreigen niet toegestaan.
In het gebouw wordt geen kauwgom gegeten.

Roken
Roken doen we niet op school. Wij zijn een gezonde school.
Daarom kan en mag je nergens roken. Niet in de school, op het
schoolterrein of daaromheen.

11

Mobieltjes
Mobiele telefoon, smartphone, tablet etc. mag je gebruiken
tijdens pauzes. Tijdens de les is je telefoon uit het zicht en
opgeborgen. Daarnaast vertrouwen wij erop dat je verstandig
om gaat met je apparaten. Er mogen géén opnamen gemaakt
worden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven!
Docenten op de locatie Hoge Woerd maken gebruik van een
‘telefoonhotel’. Bij binnenkomst van de les, zal je op aangeven
van de docent jouw telefoon daarin opbergen.
Op de locatie Lage Woerd moeten de mobieltjes in je tas zijn en
daar blijven, tenzij de docent aangeeft dat je deze moet
gebruiken bij een opdracht.
Op school is een WIFI-netwerk beschikbaar. Je mentor/coach
zal uitleggen hoe je hierop kunt inloggen.
De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor
beschadiging of diefstal van meegenomen spullen. Wij
adviseren waardevolle spullen thuis te laten.
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Pauzes
Op beide locaties worden pauzes gehouden
in de aula, de hal, de lockerruimte of op het
school-plein.
Op de Hoge Woerd is de “Barre Woerd” tijdens
pauzes open om etenswaar te kopen. Automaten gebruik je
tijdens pauzes.
Op de Lage Woerd kun je in de eerste kleine pauze een bestelling doorgeven. Deze kun je dan in de grote pauze bij het uitgifteloket van de MacWoerd in de aula ophalen en afrekenen.
Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauzes. Je mag
tijdens pauzes niet van het plein af gaan.

Na schooltijd
Wanneer je laatste les voorbij is, kan je nog op school blijven
voor schoolzaken. Blijf niet onnodig in of om de school
aanwezig. Daarnaast is het niet de bedoeling dat “onbekenden”
in of om de school aanwezig zijn.

Veldgym
De gymdocenten geven op Magister aan of er veldgym is.
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Fietsen en scooters
Op het plein zijn aparte plaatsen voor fietsen en scooters. Zet je
fiets of scooter op de daarvoor bestemde plaats. Zorg ervoor
dat je rekening houdt met anderen en elkaars veiligheid.
Schade aan fietsen en scooters kan niet worden verhaald op de
school.

Informatieschermen
Roosterwijzigingen en mededelingen
worden op de schermen in de hal en aula
gepubliceerd. De roosterwijzigingen kun
je ook op Magister vinden.

Roosterwijzigingen & lesuitval
Roosterwijzigingen zijn te vinden op Magister. Kijk elke ochtend
voor schooltijd op Magister om dit te controleren. Lessen
worden meestal waargenomen door een andere docent.
Soms kan het zijn dat je 1e of laatste uur uitvalt.

Huiswerk
Huiswerk wordt door de docent opgegeven. Je kunt dit ook in
Magister vinden. Zorg ervoor dat je het huiswerk op de gestelde
datum in orde hebt, dit is altijd jouw verantwoordelijkheid. Bij
lesuitval verschuift huiswerk naar de volgende les.
De maandagen na herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie zijn
huiswerkvrij.
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Cijfer-, absentie- en gegevensoverzicht
Cijfers kunnen bekeken worden in Magister door leerlingen.
Absentie en cijfers kunnen bekeken worden door ouders in
Magister. Vragen hierover kunnen gesteld worden bij de
mentor.

Toetsen en schriftelijke overhoringen (SO’s)
Je mag er vanuit gaan dat proefwerken
een week vooraf worden opgegeven. Een
SO kan de volgende les worden gegeven
of onaangekondigd. Per schooldag kunnen
er maximaal 2 proefwerken worden
opgegeven. Docenten kijken z.s.m., maar
in ieder geval binnen 10 lesdagen na. Werkstukken e.d. worden
binnen 20 lesdagen nagekeken. Je hebt altijd het recht om
nagekeken werk in te kijken.

Inhalen
Heb je een proefwerk of SO gemist, dan zet de docent “INH” op
Magister. Je zal een afspraak moeten maken om het werk
binnen 14 dagen in te halen. Bij grote en structurele
achterstanden wordt er met de leerling een inhaalprogramma
samengesteld.
Belangrijk voor 3e en 4e klassen: Alle proefwerken, SO’s en
overige beoordelingen maken deel uit van het PTA. Vanaf
leerjaar 3 begin je met het schoolexamen. Daarom moet een
achterstand te allen tijde ingehaald worden om examen te
kunnen doen.

15

Verwijdering uit de les
Mocht het een keer voorkomen dat je uit de les wordt verwijderd, dan meld jij je eerst bij jouw leco of proco, met het
uitstuurformulier. Hierop kan je schrijven waarom jij er bent
uitgestuurd.
Leerlingen van de Hoge Woerd gaan daarna direct naar de
mediatheek. Leerlingen van de Lage Woerd gaan naar de plek
die de leerjaarcoördinator aangeeft.
Hier kan je het werk voor de les gaan maken. Aan het einde
van het lesuur ga je terug naar de docent om afspraken te
maken. Het formulier wordt hierna gegeven aan de mentor.
Wanneer jij regelmatig wordt verwijderd gaan de mentor en
leco/proco samen met jou kijken welke oplossingen er zijn.

Tot slot
Dit boekje laat kort zien welke omgangsnormen en waarden wij
hebben op ISW Westland Vakcollege. Belangrijk is dat je zorgt
voor een prettige en veilige sfeer in de school en je omgeving
respecteert. Wil je een uitgebreide beschrijving van alle rechten
en plichten? Dan kan je kijken naar het leerlingenstatuut op
de website.
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