
Regels Bonaventuracollege Mariënpoelstraat  

 

 

In de klas geldt:  

1. Geen jassen in de klas. Die hang je op of stop je in je locker.  

2. Geen petten/hoeden op in de klas.  

3. Smartphones staan uit (dus niet op de trilfunctie) tijdens de les. Dat betekent in de eigen tas of in de 

telefoontas. Leerlingen leggen de telefoon persoonlijk in de telefoontas.  

4. Is de smartphone zichtbaar zonder toestemming van de docent, dan wordt deze ingenomen en 

ingeleverd bij de teamleider (naam en klas). Ophalen aan het einde van de schooldag (na 16.15 uur).  

5. Te laat komen: 

a. De leerling meldt zich bij de conciërge. 

6. Gele kaart is voor constante ordeverstoringen en respectloos gedrag van de leerling.  

7. Proces van gele kaart:  

a) Gesprek teamleider;  

b) Gesprek lesgevende docent (afspraken maken);  

c) Leerling komt afspraken na en meldt afspraken op dezelfde dag nog bij teamleider; 

d) Leerling bespreekt situatie met ouders;  

e) Leerling levert gele kaart getekend bij teamleider in.  

8. Ziekmelding gedurende een lesdag: 

a. Afmelden bij de eigen teamleider of teamleider van de dag. 

 

In de school geldt:  

1. In de school of op het schoolplein wordt er niet gerookt.  

2. Het nuttigen van energy drinks is niet toegestaan.  

3. Afval gooi je in de afvalbak.  

4. Je houdt je aan de regels van het OLC.  

 

Veilige schoolregels:  

1. Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.  

2. Ik accepteer de ander zoals hij of zij is.  

3. Ik let op mijn taalgebruik  

4. Ik maak een ander niet belachelijk.  

5. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.  

6. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.  

7. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daar mee te stoppen.  

8. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp.  

9. Op het goede moment kan ik mijn verhaal kwijt.  

10. Op een goede manier kom ik voor de ander op.  



Regels Bonaventuracollege Mariënpoelstraat  

 

 

In de klas geldt: 

1. Geen jassen in de klas. Die hang je op de kapstokken. 

2. Geen petten/hoeden op in de klas. 

3. Smartphones staan uit (dus niet op de trilfunctie) tijdens de les. Dat betekent in de eigen tas of in de 

telefoontas. Leerlingen leggen de telefoon persoonlijk in de telefoontas.  

4. Is de smartphone zichtbaar zonder toestemming van de docent, wordt deze ingenomen en ingeleverd bij 

de teamleider op MP (naam en klas). Ophalen aan het einde van de schooldag MP (na 16.15 uur). 

5. Te laat komen: 

a. De leerling meldt zich bij de conciërge. 

6. Gele kaart is voor constante ordeverstoringen en respectloos gedrag van de leerling. 

7. Proces van gele kaart op BONA AD: 

a) Gesprek teamleider;  

b) Gesprek lesgevende docent (afspraken maken);  

c) Leerling komt afspraken na en meldt afspraken op dezelfde dag nog bij teamleider; 

d) Leerling bespreekt situatie met ouders;  

e) Leerling levert gele kaart getekend bij teamleider in.  

9. Ziekmelding gedurende een lesdag: 

a. Afmelden bij de eigen teamleider of teamleider van de dag. 

 

In de school geldt: 

1. Ingang via het schoolplein. 

2. In de school of op het schoolplein wordt er niet gerookt. 

3. Fietsen netjes in de daarvoor bestemde rekken. 

4. Het nuttigen van energy drinks is niet toegestaan. 

5. Afval gooi je in de afvalbak. 

 

Veilige schoolregels: 

1. Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen. 

2. Ik accepteer de ander zoals hij of zij is. 

3. Ik let op mijn taalgebruik 

4. Ik maak een ander niet belachelijk. 

5. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. 

6. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. 

7. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daar mee te stoppen. 

8. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp. 

9. Op het goede moment kan ik mijn verhaal kwijt. 

10. Op een goede manier kom ik voor de ander op. 

 

 


