Schoolregels
Omgaan met elkaar
Op Graaf Engelbrecht nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en voor de sfeer in de
school. We gaan respectvol om met elkaar en de omgeving waarin we leven en werken. We vinden
het vanzelfsprekend dat alle bewoners van Graaf Engelbrecht, leerlingen en personeelsleden, zich
positief opstellen tegenover elkaar. Dat betekent dat wij niet pesten, intimideren, anderen bedreigen
of geweld gebruiken. Stelen of vernielen van andermans eigendommen is niet toegestaan. Leerlingen
hebben geen alcohol, drugs of vuurwerk bij zich, laat staan dat ze dit gebruiken of verhandelen.
Toezicht
Op Graaf Engelbrecht komen we afspraken na en geven we anderen de gelegenheid ons daarop aan
te spreken. De school kijkt regelmatig of gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat geldt
bijvoorbeeld voor afspraken over huiswerk of het bijhouden van de agenda. Ook controleert de
school af en toe kluisjes, kleding en andere eigendommen. Verder wordt gebruik gemaakt van
camera’s om de bezittingen van leerlingen, personeelsleden en de school te beschermen, alsmede
om ongewenst gedrag te signaleren.
Anti rookbeleid
Er mag in de gebouwen, op het schoolplein en op het sportveld niet worden gerookt.
Op het schoolplein
Voor een rustige en veilige leefomgeving zetten leerlingen de motoren van hun brommer af voordat
ze het schoolterrein oprijden en worden fietsen en brommers op de daarvoor bestemde plaats
gestald. Leerlingen nemen geen literfles(sen) frisdrank of familiezak(ken) chips mee op het
schoolplein. Onderbouwleerlingen (leerjaar 1 tot en met 3) blijven in de tussenuren op school
In het schoolgebouw
Jassen worden opgehangen in de garderobe. Bij de eerste bel gaan leerlingen naar de leslokalen. Bij
het eerste lesuur gaat er ook nog een tweede bel. Een leerling die te laat is, haalt op verzoek van de
docent een briefje. Leerlingen gaan het lokaal naar binnen als de docent daarvoor toestemming
geeft. Eten en drinken is alleen in de aula (en op het schoolplein) toegestaan. Leerlingen nemen geen
literfles(sen) frisdrank of familiezak(ken) chips mee in het schoolgebouw.
Moderne communicatiemiddelen
Gebruik van moderne communicatiemiddelen (mobiele telefoons, iPads en dergelijke) is in de les
alleen met toestemming van de docent toegestaan. In alle openbare ruimtes (gangen, kantine,
schoolplein) is het gebruik van moderne communicatietechnologieën toegestaan. Voor het wel of
niet toegestane gebruik gelden altijd de regels beschreven in het veiligheidsplan, het social media
protocol en het pestprotocol van Graaf Engelbrecht.
Als een leerling zich niet houdt aan de algemene gedragsregels kan hij of zij ter verantwoording
worden geroepen. Op welke manier dat gebeurt, is afhankelijk van de aard van de overtreding die is
begaan. Een gesprek met de mentor of de afdelingsleider. Bij zo’n gesprek kunnen de

ouder(s)/verzorger(s) eventueel aanwezig zijn. Een gesprek kan uitmonden in bepaalde
strafmaatregelen. Een schorsing behoort tot de mogelijkheden. Een gesprek met de politie (als er
sprake is van strafbare feiten, zoals diefstal, drugsbezit en bedreiging). Een gesprek met
medewerkers van het bureau HALT Brabant Centraal of het zogenoemde Veiligheidshuis.

