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Huishoudelijke reglement  

 

Overwegende dat: 

 

i. van het schoolgebouw, schoolplein en andere voorzieningen en faciliteiten niet 

alleen door school, maar ook door dienstverleners zoals voor- en/of naschoolse 

opvang, derden (koor zaal huur, Cultuurcoach, e.d.), vrijwilligers gebruik wordt/in 

voorkomende gevallen kan worden gemaakt, en; 

ii. een eenduidige en voor alle gebruikers duidelijke set van huishoudelijke regels 

wenselijk is om de leefbaarheid op school te behouden en te vergroten, zodat 

bijvoorbeeld een leerling die na school naar de naschoolse opvang/BSO gaat niet 

anders omgaat met de schoolvoorzieningen/-faciliteiten dan tijdens schooltijd, 

en; 

iii. schoolgebouw, schoolplein en andere voorzieningen leefbaar, opgeruimd, veilig 

en schoon moeten blijven, en; 

iv. er behoefte is om te komen tot een set van huishoudelijke regels, die niet 

uitputtend bedoeld is en te alle tijden kan worden aangevuld, 

 

De volgende huishoudelijke regels gelden: 

De huishoudelijke regels vallen uiteen in een set algemene regels en daarnaast bijzondere 

regels. De bijzondere huishoudelijke regels gelden voor bepaalde ruimten, specifieke 

schoolvoorzieningen/-faciliteiten in aanvulling op de algemene regels.  

Dit huishoudelijk reglement is niet uitputtend bedoeld en is een dynamisch document, zodat 

zij te allen tijde door de directie kan worden aangevuld, gewijzigd, ingetrokken en 

uitgebreid. 
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I. Algemene huishoudelijke regels: 

 

- De laatste gebruiker binnen school draagt zorg dat alle lichten zijn gedoofd, alle 

deuren en ramen zijn vergrendeld en het alarm in werking wordt gezet, niet alleen 

vanwege mogelijke diefstal, maar ook vanwege brandpreventie en om AVG/privacy-

redenen. 

- Voor agressie, bedreiging, geweld en intimidatie tegenover anderen bestaat nooit 

een rechtvaardiging en is niet toegestaan. Het Ouderprotocol en het protocol “Time 

Out, Schorsing en Verwijderen” heeft daarvoor een regeling geboden. Indien dit 

tegenover medewerkers is gericht zal door de directie aangifte worden gedaan bij de 

politie. 

- Manifestaties van politieke, religieuze of van andere aard en aanstotendgevend 

gedrag is niet toegestaan, tenzij daar voorafgaand schriftelijke toestemming is 

verleend door de directie. 

- Alle privacygevoelige informatie is opgeborgen/beschermd tegen inbreuken door 

derden, bijvoorbeeld in afsluitbare bureaus, kasten, e.d. 

- Alle eigendommen worden gerespecteerd, zodat beschadiging, waardevermindering 

en geheel of gedeeltelijk verlies van goederen en zaken zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

- We gedragen en handelen ons steeds zodanig dat de goede naam en reputatie van 

school niet in gedrang komt. 

- De eigendommen van direct omwonenden worden gerespecteerd. We hechten 

waarde aan een goede relatie met de direct omwonenden en blijven te allen tijde 

beleefd naar hen. 

- Zonder voorafgaande toestemming van de directie is vermelding en uitingen 

van/over onze school - al dan niet met toevoeging van logo, gemaakte foto’s van 

school – op (sociale) media niet toegestaan. 

- Dieren, waaronder honden, slangen, e.d. zijn op en in school niet toegestaan, tenzij 

daar voorafgaande goedkeuring van school is, bijvoorbeeld in geval van Dierendag. 

- Kleding is passend voor bezoek aan school, tenzij er goedkeuring is van directie. 

- Uit milieu- en kostenoogpunt gaan we zuinig en zorgvuldig om met het 

schoolgebouw, -faciliteiten, –voorzieningen en -middelen (wc papier, waterverbruik, 

schoolmaterialen e.d.) al waren we zelf eigenaar ervan. 

- Onbevoegden hebben geen toegang tot de school dan na voorafgaande toestemming 

van directie. Deuren zijn zoveel mogelijk dicht (geen blokje er tussen of slot geopend, 

zodat deur open blijft staan) en aan het einde van de dag zijn deuren op slot, zodat 

derden geen toegang hebben tot school. Dit vanwege de veiligheid van leerlingen, 

medewerkers en directie. Van erf-/huisvredebreuk, onrechtmatige binnentreding, 
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insluiping e.d. zal aangifte worden gedaan bij de politie ingevolge artikel 461 

Wetboek van Strafrecht. 

- Aanplakken, verspreiding, openbaarmaking van informatie buiten de daarvoor 

eventueel door de directie aangewezen aanplak-/publicatieplekken, reclamemaken 

over en binnen school, verkoop van goederen aan leerlingen binnen en rondom 

school, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

directie. 

- Gebruik en verkoop van alcohol, rookwaren en andere verdovende middelen zijn niet 

toegestaan op, in of direct rondom school, tenzij daar voorafgaand schriftelijke 

toestemming (bijvoorbeeld jubileum/-afscheidsborrel) is verleend door directie. 

- Open vuur is in en op school en schoolplein niet toegestaan zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van directie. 

- Gebruikers van de school, waaronder leerlingen en ouders, respecteren elkaars 

goederen en privacy. Inbreuken op elkaars eigendomsrechten en privacy wordt 

zoveel mogelijk voorkomen. School aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van 

ouders/leerlingen die inbreuken maken op rechten van andere gebruikers binnen 

school.  

- Aanwijzingen van leerkrachten en directie worden gevolgd. 

- Het is niet toegestaan zaken mee te nemen van school naar elders. In geval van 

diefstal of verduistering zal daarvan aangifte worden gedaan door de directie. 

- Schooltelefoon wordt uitsluitend en alleen door medewerkers van school gebruikt, 

waarbij internationaal belverkeer niet is toegestaan, tenzij daar toestemming voor is 

verkregen van directie. 

- Het is niet toegestaan de gedaante van het schoolgebouw of schoolplein te wijzigen, 

aan te passen of teniet te doen dan nadat daar voorafgaande toestemming is 

verkregen van de directie. 

- We houden de school netjes en schoon en ruimen onze afval op. 

- De schoolbel mag uitsluitend en alleen door de leerkrachten van school gebruikt. 

- De leerlingen worden bijtijds op school afgeleverd en opgehaald door ouders. 

- Voor alles wat niet hier geregeld is, maar waarvoor in redelijkheid de voorafgaande 

goedkeuring nodig is van de directie, zal die goedkeuring tijdig gevraagd worden en 

zal niet in strijd met de (voorwaardelijke) goedkeuring worden gehandeld.  

 

II. Bijzondere huishoudelijke regels: 

 

IIa.  Schoolplein: 

- Alleen op de daarvoor bestemde klimtoestellen wordt geklommen. Dus niet op 

tafeltennistafel, voetbalkooien, voetbaldoeltjes, e.d. 

- Fietsen worden in de daarvoor bedoelde fietsenstalling of aangewezen plekken 

geplaatst. 

- Banken en ander pleinmeubilair worden niet verplaatst, tenzij met toestemming van 

school. 
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- Afval wordt gescheiden en weggegooid in de daarvoor bestemde 

containers/afvalbakken. 

- Voetballen is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde voetbalkooi. 

- Beplanting en plantenborders wordt gerespecteerd, zodat daar niet door heen 

gelopen en gerend wordt e.d. 

- Stenen worden niet uit het schoolplein gehaald. 

- Alle speelattributen worden weer in de schuur gezet. 

 

IIb. schoolgebouw + voorzieningen: 

- Computers (incl. hardware als monitors, printers), tenzij anders bepaald, zijn in alle 

ruimten van school uitgezet aan het einde van de dag, dit vanwege privacy/AVG, 

maar ook vanwege eventuele kortsluiting en ter voorkoming van onnodige 

stroomkosten. 

- Toiletruimten worden gebruikt overeenkomstig normaal gebruik. Ze worden altijd 

schoon achter gelaten. 

- Jassen worden aan de kapstokken gehangen en liggen niet op de grond.  

- Voeten worden geveegd op de buiten- en binnenmatten. 

 

 

 

Leeuwarden, november 2018 

 

 

 


