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Gedragscode leerlingen 
 

 
Beste leerling, 
 
Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er regels nodig om ervoor te zorgen dat we als mensen op 
een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Hierin zijn we niet uniek. Thuis zullen er ook 
afspraken en regels gelden. Overal om ons heen zijn ook regels en wetten nodig om e.e.a. 
goed te laten verlopen (gemeente, provincie, Nederland, Europa, wereld). Ook in het verkeer 
gelden er regels die we met elkaar nakomen, anders wordt het een chaos. Als je lid bent van 
een vereniging, bijv. sport, zijn er ook regels opgesteld. Overal waar mensen wonen/werken 
heb je regels nodig. 
In elke organisatie is het nodig een aantal afspraken met elkaar te maken. Deze afspraken zijn 
opgeschreven in de "gedragscode". 
 
Op school hebben we te maken met twee gedragscodes: een die geldt voor het personeel en 
een die van toepassing is op jullie.  
 
Een aantal voorbeelden uit de gedragscode voor het personeel die we op onze school hebben 
zijn:  
 

"Gedrag naar leerlingen: 

 We spreken met respect over andere collega’s en leerlingen. 

 Wees je als docent bewust van je voorbeeldfunctie. 

 Heb respect voor leerlingen, wees behulpzaam, kom gemaakte afspraken na. 

 Maak als docent je eigen gedrag bespreekbaar. 

 Als docent bespreek je gedrag dat niet door de beugel kan van een individuele leerling niet 

in de klas, maar met de leerling persoonlijk. 
 

De meeste zaken die genoemd worden in de gedragscode voor leerlingen liggen voor de hand, 
enkele regels misschien wat minder. Het gaat er niet om of je het wel of niet met een regel eens 
bent. De gedragscode geldt voor iedereen, zonder uitzondering ! Je kunt dus als leerling ook 
worden aangesproken op het nakomen van regels in de gedragscode. 
 
Laten we ervoor zorgen dat deze gedragscode het plezier waarmee je naar school gaat 
vergroot en dat je later met een goed gevoel terugkijkt op je schoolperiode op AMS. 
 
 
T.S. de Groot, directeur/bestuurder 
 
 
We trachten zo volledig mogelijk te zijn, maar niet alles is te vangen in regels en wetten. In 
gevallen die niet zijn beschreven, verwachten we dat leerlingen en personeel in de geest van de 
gedragscode handelen. 
 

 
(Deze gedragscode is in het cursusjaar 2015/2016 geactualiseerd)
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Gedragscode leerlingen 
 

A. In de lessen 
 

 Tijdens de lessen: 
 

- Je gaat pas het lokaal binnen als de docent aanwezig is. 

- Je eet en drinkt niet tijdens de lessen en in de mediatheek en gebruikt geen kauwgom. 

- Je draagt geen jas in de lokalen. Je jas hangt aan de kapstok of wordt in het kluisje 
bewaard. 
Uitzondering:  
Eersteklassers die les hebben in het hoofdgebouw en die hun jas niet aan de kapstok 
willen hangen, mogen de jas mee in het lokaal van het hoofdgebouw. 
Hogerejaars die les hebben in It Finster, mogen de jas meenemen in het lokaal van  
It Finster. 

- Je draagt geen hoofddeksel behalve als religieuze motieven een rol spelen en/of 
wanneer fatsoensnormen niet in het geding zijn. Je weet dat bij het dragen van een 
hoofddeksel het gezicht volledig zichtbaar moet zijn en dat het geen risico's met zich 
mee mag brengen. Je begrijpt dat het aan de school is om hierover te beslissen.   
Je overlegt met de docent LO of je tijdens de buitenlessen, als het zonnig weer is, een 
hoofddeksel mag dragen. 

- Je gebruikt smartphones e.d. alleen als een docent daar uitdrukkelijk toestemming voor 
geeft. 

- Je gaat tijdens de les niet naar het toilet, alleen bij leswisseling en eventueel tijdens een 
blokuur. 

- Je gaat als je eruitgestuurd wordt naar lokaal 13 en meld je na de les, met het ingevulde 
formulier, bij de desbetreffende docent. 

- Je hebt er recht op gewaarschuwd te worden voordat docenten maatregelen nemen 

- Je blijft gedurende de les in het lokaal, tenzij je voor opdrachten het lokaal mag verlaten 

- Bij het zelfstandig bestuderen van de lesstof, gebruik je de verwijzingen naar 
studiewijzers en PTA. Kom je er niet helemaal zelfstandig uit, dan heb je recht op uitleg 
van de leerstof. 

 

 Lokaal tijdens de lessen: 
 

- Je laat het lokaal schoon en netjes achter en gebruikt het meubilair en andere 
hulpmiddelen waar ze voor bedoeld zijn 

 

 Gedrag tijdens de les: 
 

- Je luistert als de docent aan het woord is 

- Je steekt je vinger op als je een vraag hebt 

- Als je je huiswerk niet gemaakt en/of je boeken niet bij je hebt, meld je dit bij de 
desbetreffende docent, voor aanvang van de les. 
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Buiten de lessen 
 

- Je gebruikt de wc waarvoor deze dient en laat deze ook voor anderen netjes achter 

- Je toont geen enkele vorm van vandalisme in en om de school 

- Je eet in de kantine en na het eten doe je je afval in de prullenbakken en je eet niet in de 
gangen. 

- In de gangen en op de trappen houd je rekening met andere leerlingen die je tegemoet 
komen en houd je zoveel mogelijk rechts. 

- Je zwerft in je vrije tijd niet rond in de gangen en/of voor de lokalen. 

- In de mediatheek houd je je aan dezelfde regels als in de lokalen. 

- Je gebruikt de lift alleen als je een geregistreerde liftsleutel in je bezit hebt.  

- Je weet dat je alleen nog mag roken in klas 4 of hoger. Je rookt dan alleen buiten op de 
daarvoor aangewezen plaats en niet vlak bij de deuren. De peuken doe je in de 
peukenbakken.  

- Je plaatst je fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken. 

- Je hebt in en om de school geen wapens, drugs, vuurwerk in je bezit. 

- Je zorgt ervoor dat de stoelen in de kantine niet de gangpaden blokkeren en je schuift 
de kantinestoelen na gebruik onder de tafel. 

 
 

B. Omgang met de leerlingen 
 

- Je hebt respect voor elkaar. 

- Je respect elkaars mening en roddelt niet over elkaar. 

- Je accepteert je medeleerlingen zoals ze zijn. 

- Je doet er alles aan om pesten te voorkomen. 

- Je gaat voorzichtig met elkaars spullen om en pakt niks van de ander zonder te vragen. 

- Je gaat conflicten niet door geweld oplossen maar door te praten. 

- Je blijft van je medeleerlingen af. 

- Je houdt je aan de afspraken die je als klas met je mentor hebt gemaakt. 

- Je gebruikt geen grove, kwetsende taal naar elkaar. 

- Je zorgt ervoor dat alle leerlingen met plezier de les kunnen volgen. 
 
 

C. Omgang met het personeel 
 

- Je gaat met respect om met het personeel 

- Je neemt het personeel serieus. 

- Je spreekt het personeel aan met meneer/mevrouw (+achternaam). 

- Je benadert het personeel in fatsoenlijke taal en op een correcte manier. 

- Je komt gemaakte afspraken na. 

- Je probeert een conflict met een personeelslid zo snel mogelijk in een gesprek op te 
lossen, eventueel na een korte afkoelingsperiode. 

- Je volgt de aanwijzingen van het personeel op, in en buiten de lessen. 
 
 

 

 
(Gedragscode is voor het laatst, met instemming van de MR, geactualiseerd in cursusjaar 2015-2016). 

 


