
Inhoud Schoolreglement OOV  

Versie 1.1 

Auteur Bastianne Krijgsman 

Functie Schooldirecteur  

Datum Juni 2019 1ste versie 
Maart 2021 2de versie 

Data 
Aanpassingen 

- 

Herzien per  Juni 2022 

Vindplaats  Website OOV 
Sharepoint OOV – Protocollen, procedures en contracten  

Toelichting OOV  Dit schoolreglement is specifiek voor de OOV 

Verwijzingen Website 
Schoolgids  
Veiligheidsplan Veilige school 
 
In dit reglement wordt verwezen naar:  
- Protocol ondersteuningsbeleid inclusief schorsen en verwijderen OOV 
- Protocol incidentregistratie 
- Aangiftebeleid Ihub 

 

Toelichting OOV 
-   

 

  



Schoolreglement OOV  
Op de website onder het kopje Informatie → Procedures staat het Schoolreglement. Dit 
schoolreglement is overstijgend voor alle locaties en geldt uiteindelijk boven alle klasse-en 
schoolregels. Op elke locatie gelden schoolregels die per locatie specifiek zijn, bijvoorbeeld vanwege 
het gedeelde gebouw-gebruik. Klasse-regels worden bepaald door de trajectbegeleider. Zowel de 
schoolregels als de klasseregels worden in onderlinge afstemming met het team gemaakt. De 
schooldirecteur heeft hierin uiteindelijk de beslissende rol. Indien nodig wordt hieraan aandacht 
gegeven tijdens het werkoverleg en/of leerlingbespreking.  
 

Visie op regels en afspraken 
Regels worden pas regels als ze gehandhaafd worden. Hiervoor is een gedeeld en gedragen besef 
door het team nodig waardoor deze voor de leerlingen ook daadwerkelijk voelbaar worden. Dit is 
geen statisch gegeven maar een dynamisch proces dat samenhangt met groepsdynamica van de klas, 
individuele ontwikkeling van de medewerker en het ontwikkelingsproces van de leerling. Belangrijk is 
dat het team regie heeft en houdt door met elkaar de regels in het dagelijkse handelen afgestemd uit 
te dragen. Voorspelbaarheid waardoor (een gevoel van) veiligheid ontstaat voor leerlingen zit in de 
basis dat zij bij elke medewerker een gelijk antwoord krijgen.  
 
Klasse regels kennen een zelfde dynamiek: soms is het nodig ze op het bord te zetten en er dagelijks 
aandacht voor te hebben met de klas en het team, soms loopt het met een klas goed en is de 
afspraak: stel een vraag en accepteer het antwoord, voldoende.  
Voor de klasse regels vormen de uitgangspunten van het TOPS!-programma de basis.  
Voor de TOPS!-lessen kunnen extra afspraken nodig zijn. Deze worden samen met de leerlingen 
gemaakt en kunnen, waar nodig, gedurende het schooljaar weer opnieuw met elkaar gemaakt 
worden. Deze afspraken zijn er opgericht de veiligheid en vertrouwen in de groep te vergroten zodat 
de leerlingen tijdens de TOPS!-lessen hun eigen verhaal durven te doen.  
De uitgangspunten van het TOPS! Programma staan op de posters die in elk lokaal hangen.  
De (basis voor) de regels op de locaties staan dus op deze posters waarop het gewenste gedrag in de 
klas zichtbaar is.  
 
 

  



Schoolreglement 

Algemeen 
1. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en zijn hierop aanspreekbaar 
2. We respecteren elkaar, elkaars spullen en elkaars verschillen  
3. We zorgen dat iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen 
4. We houden onze omgeving netjes en schoon 
5. We volgen het programma en de aanwijzingen van de OOV-medewerkers 
6. We zetten ons in voor onderwijs- en gedragsontwikkeling 
7. Op de OOV wordt Nederlands gesproken. Wij letten op ons taalgebruik, ook als we 

bijvoorbeeld boos zijn 
8. Je luistert naar de traject begeleider, coach en andere medewerkers van de OOV en houd je 

aan gemaakte afspraken, opdrachten en regels 
9. Medewerkers van de OOV mogen worden aangesproken met de voornaam, wanneer dit op 

een respectvolle manier gebeurd.  
10. Alleen met toestemming vooraf van de begeleiders ben je op de gang of aan het werk buiten 

het klaslokaal; de begeleiding weet waar je bent en waarom je daar bent 
11. Als je iets wil, stel je een vraag aan de begeleiders op de OOV en accepteer je het antwoord 
12. Je gedraagt je respectvol naar klasgenoten, trajectbegeleiders, coaches, en leerlingen en 

medewerkers/personeel van de organisatie bij wie we in het gebouw zitten 
13. Op de OOV geldt net zoals overal in Nederland de Nederlandse Grondwet en wetgeving. 
 

Op tijd, verzuim en ziek melden 
14. Iedereen is buiten aanwezig en wacht totdat je naar binnen mag. Bij te laat komen wordt dit 

genoteerd en de te laat gekomen tijd plus een half uur wordt in principe dezelfde dag 
ingehaald. Bij te veel absentie wordt er een melding gedaan naar leerplicht. 

15. Als je te laat komt of verzuimt, haal je de tijd na school in, vermeerdert met een half uur. Er 
wordt hierover gebeld met de ouders. Ook wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte 
gesteld. 

16. Ziek- / afmelden doen je ouders/verzorgers  voor schooltijd bij de OOV en indien afgesproken 
ook bij de school van herkomst 

Schoolwerk en programma 
17. Iedereen doet actief mee aan het programma. Dit is een voorwaarde om op de OOV 

aanwezig te mogen zijn.  
18. Je zorgt elke week voor een weekplanning zodat je niet te ver achter gaat lopen met 

schoolwerk. 
19. Je doet goed mee met alle trainingen (o.a. TOPS, Rots en water, gymlessen) en de 

coachingsgesprekken. 

 (School)spullen  
20. De leerlingen hebben hun eigen schoolspullen ( zoals gymspullen, pennen, agenda, 

geodriehoek, rekenmachine, tablet/I-pad/laptop, computer etc.) op orde en dagelijks bij zich. 
Als spullen vergeten zijn, kan de leerling in overleg met de trajectbegeleider naar huis 
worden gestuurd om zijn spullen op te halen.  

21. Leerlingen blijven van elkaar en elkaars spullen af.  
22. Zorg voor je eigen spullen en leen niet van elkaar. Het wordt de leerling sterk afgeraden om 

spullen aan elkaar uit te lenen. Mocht er toch onderling geleend worden, dan is dit de 
verantwoordelijkheid van de leerling zelf. De OOV is hiervoor niet aansprakelijk 

23. Het dragen en/of meenemen van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico, deze 
kunnen dus ook thuis gelaten worden 

24. Als een leerling schade veroorzaakt, zal hij en/of zijn ouders de kosten vergoeden. Waar 
mogelijk helpt de zelf de schade te herstellen  



Kleding en eten en drinken 
25. In het lokaal/gebouw gaat je jas op de kapstok en je pet/capuchons zijn af 
26. Je bent gepast gekleed, zonder, op welke manier dan ook, aanstoot te geven aan anderen 

(dus geen racistische en/of blote kleding). De OOV bepaalt wat gepast is.  
27. Leerlingen eten en drinken in het lokaal tijdens de gezamenlijke pauzes. Energy-drink, 

koolzuurhoudende dranken, snoep/chips etc zijn niet toegestaan. Uitgangspunt is dat er 
gezond gegeten en gedronken wordt.  

28. We gaan er van uit dat de leerling heeft ontbeten als die op school komt.  

Schoolplein, gebouw en pauzes 
29. Leerlingen verlaten het schoolplein alleen met toestemming van een medewerker van de 

OOV 
30. In en om de OOV geldt een rookverbod 
31. Pauzes worden gehouden volgens het rooster 
32. Tijdens de pauzes blijven de leerlingen buiten (zorg dus dat je voor de pauze naar het toilet 

geweest bent) 
33. Op het schoolplein of in de buitenruimte mag niet gegeten of gedronken worden. Ook niet 

tijdens de pauze 
34. Tijdens schooltijden geen bezoek aan winkels 
35. We gebruiken het meubilair waar het voor gemaakt is. We zitten op stoelen en niet op de 

verwarming, noch op tafels. 
36. Het lokaal wordt door iedereen netjes gehouden, rommel in de prullenbak. Geleende 

boeken/computers/andere spullen worden netjes teruggebracht of teruggezet 
37. Als je schade veroorzaakt moet je dat zelf vergoeden. Jij wordt hiervoor persoonlijk 

aansprakelijk gesteld 
38. Tijdens de pauzes blijf je in de hiervoor bedoelde ruimte, of op het schoolplein maar in ieder 

geval in het zicht van de begeleiders van de OOV 

Telefoon, beeld-en geluidopnames, computergebruik 
39. Aan het begin van de dag of bij binnenkomst worden telefoons ingeleverd 
40. In de pauze mag de leerling zijn telefoon gebruiken voor andere zaken dan bellen en kan de 

telefoon bij de trajectbegeleider opgehaald worden. Wanneer het telefoongebruik als 
storend wordt ervaren, wordt de telefoon weer ingeleverd 

41. Sommige leerlingen mogen de telefoon gebruiken om muziek te luisteren, na afspraak met 
de gedragswetenschapper. Mochten zij toch op sociale media zitten, dan wordt dit privilege 
voor tenminste 3 dagen ingetrokken.  

42. Tijdens de pauze krijgen de leerlingen hun telefoon terug. In de rest van het schoolgebouw 
mogen de telefoons niet zichtbaar zijn en niet worden gebruikt 

43. Telefoneren gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de 
trajectbegeleider/medewerker OOV  

44. Filmen, foto’s maken en of afspelen van geluid is niet toegestaan. Indien er toch opnames 
gemaakt worden tijdens schooltijd zullen de opnames direct bekeken worden en in het bijzijn 
van een medewerker van de OOV of door een medewerker verwijderd worden 

45. Plaatsing of verspreiding van gemaakte geluids- en of beeldopnames van leerlingen of 
medewerkers van de OOV, leidt tot beëindiging van het traject 

46. Wanneer de regels m.b.t. de telefoon niet worden nageleefd dan wordt de telefoon 
ingenomen en zullen ouders op de hoogte gesteld worden met het verzoek de telefoon van 
de leerling op te komen halen 

47. De OOV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor publicaties van ouder(s)/ 
verzorger(s) en leerlingen op social media. 

48. Het maken van geluids- en of beeldopnames van intake- en evaluatiegesprekken is niet 
toegestaan.  



49. Je werkt op de computer/chromebook/device alleen aan je schoolwerk tenzij je toestemming 
hebt van de trajectbegeleider om iets anders te doen. 

Wapens, drugs, alcohol, vuurwerk 
50. Het in bezit hebben van wapens of het vermoeden hiervan, leidt tot inname en aangifte bij 

de politie. Wapens zijn voorwerpen waarmee je anderen schade kan toebrengen. Ouders 
worden op de hoogte gesteld. De schooldirecteur of een door haar aangewezen persoon 
heeft hierbij de mogelijkheid (preventief) te fouilleren, ook bij een vermoeden van het 
hiervan bij zich hebben.  

51. Het bezitten/nuttigen van drugs en/of alcohol en/of vuurwerk (alle categorieën) zijn op de 
OOV niet toegestaan. Ouders worden op de hoogte gesteld. De schooldirecteur of een door 
haar aangewezen persoon heeft hierbij de mogelijkheid (preventief) te fouilleren, ook bij een 
vermoeden van het hiervan bij zich hebben.  

Overig 
52. Tevens gelden naast dit schoolreglement de in de onderstaande stukken beschreven regels 

en afspraken:  
o Protocol ondersteuningsbeleid inclusief schorsen en verwijderen OOV 
o Protocol incidentregistratie 
o Aangiftebeleid Ihub 

53. Mocht je je niet aan de regels of afspraken die gelden kunnen houden, dan zal er een gesprek 
volgen met de trajectbegeleider, coach, gedragswetenschapper en/of schooldirecteur. Je 
ouders worden ook op de hoogte gesteld 

54. Er kunnen met leerlingen andere regels worden afgesproken in het belang van een 
individueel traject. Deze afspraken dienen dan ook te worden nagekomen. 

55. In alle afwijkende gevallen die niet onder de regels vallen beslist de schooldirecteur, mevr. B. 
Krijgsman. 

 


