Hierbij verklaar ik mij te houden aan de
spelregels van het Praktijk College & ISK
Nissewaard.

Spijkenisse, Brielle, Oud-Beijerland
Datum: ………………………………………..
Naam: …………………………………………

------------

------------

Praktijk College
E. van Dintelstraat, 3201 KX Spijkenisse
……………………………………………………

Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle

Handtekening leerling

Koninginneweg 126, 3262 JD OudBeijerland

…………………………………………………..

ISK Nissewaard

Handtekening ouder/verzorger

Curieweg 25, 3208 KJ Spijkenisse

De spelregels van het Praktijk College &
ISK Nissewaard
Zoals er in een sportwedstrijd spelregels
zijn om de wedstrijd goed te laten
verlopen, zo zijn er op het Praktijk
College en de ISK Nissewaard spelregels
om ervoor te zorgen dat je een goede
schooltijd met elkaar hebt.
------------

------------

Tel: 0181-613187
E-mail: info@praktijk-college.nl
Site: www.praktijk-college.nl

Tot slot
De volgende zaken zijn verboden:

Op het Praktijk College & ISK Nissewaard
bereiden we je voor op een plek in de
maatschappij. Ook daar moet je je aan
bepaalde regels en afspraken houden.
Denk aan de volgende punten:
➢ Je gaat op een positieve manier met
elkaar om.
➢ Je luistert naar elk personeelslid
binnen de school.
➢ Op school praat je Nederlands.
➢ Je gaat voorzichtig met de spullen
van school en van elkaar om. Alle
spullen van thuis zijn op school je
eigen verantwoordelijkheid.
➢ Te laat? Dan haal je een briefje en
haal je deze tijd na schooltijd in.
Vanaf 9 keer te laat heb je contact
met de leerplichtambtenaar.
➢ Ben je ziek of moet je naar een
afspraak (dokter, tandarts,
orthodontist enz.)?
Je ouders/verzorgers melden dit
tussen 7.30 en 8.30 uur telefonisch
aan school (0181-613187).

➢ In de pauzes blijf je op school. Je
mag naar het schoolplein, de hal of
naar de aula.
➢ Afval gooi je in de prullenbak. Eten
en drinken doe je in de pauze.
➢ Je eet geen kauwgom op school.
➢ Voor de praktijkvakken en de gymen danslessen heb je de juiste
(praktijk)kleding bij je
➢ We willen graag je gezicht zien;
draag dus geen capuchon, muts enz.
➢ In de klas zit je zonder jas: die hang
je op de kapstok of doe je in je
kluisje.
➢ Je kleding mag geen aanstoot geven
en moet geschikt zijn om mee naar
school te gaan. Als je kleding niet
geschikt is, word je naar huis
gestuurd om je om te kleden.
➢ Bij binnenkomst in het lokaal lever je
je telefoon in bij de docent. Of je
doet je telefoon in je kluisje.
➢ We luisteren muziek met
koptelefoon of oordopjes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol
Energydrankjes
Drugs
Stelen
Vechten
Vuurwerk
Wapens
Pesten
Boomboxen
Zonder toestemming foto’s
maken, filmen, geluiden
opnemen.

Mochten we dit toch zien of merken,
dan nemen we altijd contact op met je
ouders/verzorgers.
Wanneer wij het nodig vinden, nemen
we contact op met de politie.
------------

------------

Met elkaar maken we er een prettige
schooltijd van!

