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Coronaregels 
Alle leerlingen desinfecteren bij binnenkomen de handen. Leerlingen gaan vanaf  
kwart over 8 meteen naar hun lokaal en gaan op hun plek zitten. Als de docent er 
nog niet is, wacht je voor het lokaal. Je zorgt ten allen tijde dat je anderhalve 
meter afstand van volwassenen houdt. 
 
Kopiëren 
Kopiëren op school is mogelijk, afhankelijk van de hoeveelheid kopieën. Dit kan in 
de mediatheek of eventueel bij een coördinator of de adjunct-directeur. 
 
Lift 
Het is niet de bedoeling dat leerlingen gebruik  maken van de lift.  
Mocht je een goede reden hebben om toch met de lift te gaan, dan kun je een 
liftpas vragen aan de betreffende leerjaarcoördinator. 
 
Mobiele telefoons in de klas 
 

- In ieder lokaal staat een mobieltjeshotel. 

- Iedereen die zijn telefoon niet in zijn kluis of thuis heeft, doet zijn telefoon 

bij binnenkomst, na hem op stil te hebben gezet, in het hotel. De docent 

zet vervolgens het hotel op een veilige plek en begint met de les. 

- Het hotel heeft nummers. Iedere leerling krijgt een vast nummer (van de 

mentor en de vakdocent van de clusters), zodat hij een vaste plek heeft in 

het hotel. 

- Aan het einde van de les mogen de leerlingen bij de deur hun telefoon 

weer uit het hotel halen. 

- Bij illegaal telefoongebruik kan de telefoon worden afgepakt en kan de 

leerling de telefoon aan het einde van zijn/haar lesdag weer ophalen bij de 

betreffende docent of bij mw. Bruijne 

- In de schoolgids staat dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal en 

beschadiging van telefoons. 

 

 
Eten en drinken 
Eten doe je in de aula, op het schoolplein en in de pauze mag dit ook op de 
gangen. Het drinken van water uit een fles is toegestaan in het lokaal, met 
uitzondering van de computerlokalen en de mediatheek. 
Het is niet de bedoeling dat je kauwend in de les zit. Mocht je toch kauwgom in je 
mond hebben, spuug deze dan uit in de prullenbak voordat de les begint. 
 
 
 
Roken 
Het Sweelinck College is een rookvrije school. Er mag dus ook op het schoolplein 
niet worden gerookt 
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In het klaslokaal: 
Doe je bij binnenkomst je telefoon in het hotel 
Trek je je jas uit en doe je je pet af 
Pak je de benodigde spillen uit je tas 
Zet je je tas naast je tafel 
Zet je je telefoon op stil en bergt deze op 
Je bergt ook je koptelefoon op 
 
Taalgebruik 
Alle leerlingen en alle personeelsleden op onze school spreken elkaar op een 
normale manier aan. Van schelden zijn we niet gediend. Op onze school is de 
voertaal Nederlands, met uitzondering van de lessen moderne vreemde talen en 
het meezingen van songteksten. 
 
Op de gangen en de trappen 
Tijdens de leswisselingen en aan het begin van elke pauze kan het erg druk zijn op 
de trappen. Het is dus wenselijk dat alle leerlingen een normaal tempo aanhouden 
en niet de doorgang blokkeren 
Duwen en trekken op de trap en in de gangen wordt niet gewaardeerd, evenmin als 
rennen. 
 
Verboden in de school 
Het is verboden om wapens, drugs, alcohol, vuurwerk en laserpennen de school 
mee in te nemen. Dit geldt ook voor slagroom gaspatronen. Wordt je betrapt met 
een van deze items, dan volgt een externe schorsing. De duur van deze schorsing 
wordt bepaald door de adjunct-directeur. 
 
Blowen en drinken onder schooltijd 
Als wij ernstig vermoeden dat een leerling tijdens schooltijd onder invloed is van 
drugs of drank,  wordt de leerling naar de betreffende coördinator gebracht. Deze 
neemt contact op met ouders en stuurt vervolgens de leerling naar huis. De 
gemiste uren van die dag moeten worden ingehaald. Herhaalt de betreffende 
leerling dit gedrag, dan zullen wij overgaan tot schorsing. 
 
Fietsen en scooters 
Onze school beschikt over een fietsenstalling. Deze is bedoeld voor fietsen. We 
vragen je om je scooter buiten het hek te parkeren. 
 
Rond de school 
 
Veel leerlingen vinden het gezellig om na schooltijd te chillen op het Museumplein. 
En ook scholieren van andere scholen in Zuid komen naar het Museumplein na 
schooltijd. Dit bezorgt veel overlast, met name rondom de Albert Heijn. We 
hebben liever niet dat onze leerlingen hier rondhangen. Mocht je echter toch even 
in de buurt zijn, gedraag je dan beleefd en zorg dat andere mensen geen last 
hebben van jou en je vrienden. 
 
 


