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 Schoolreglement Wildveld praktijkonderwijs 
 
 
Wanneer op grond van de basisregels onvoldoende duidelijkheid bestaat t.a.v. de regels die 
op school gelden wordt verwezen naar onderstaande algemeen geldende regels die op het 
Wildveld worden gehanteerd. 
 
 
1. Te laat komen  
Ik ben op tijd in de les. Wanneer ik te laat ben, meld ik me bij de balie. Ik ontvang een te-laat-briefje 
en ga meteen naar het lokaal waar ik les heb. De docent tekent het te-laat-briefje. Ik laat het te-laat-
briefje thuis ondertekenen en laat het ondertekende briefje aan mijn mentor zien. In overleg met 
mijn mentor haal ik de gemiste tijd zo spoedig mogelijk in. 
 
Indien ik te vaak te laat kom, worden mijn ouders/verzorgers uitgenodigd om samen met mij en mijn 
mentor een plan op te stellen om verder te laat komen tegen te gaan. 
 
Bij veelvuldig te laat komen wordt er melding gedaan bij de ambtenaar leerplichtzaken van de 
gemeente, veelvuldig te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. 
 
Leerlingen van fase 2 en 3 mogen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers in de 
middagpauze het schoolterrein verlaten. Bij wangedrag wordt deze toestemming om het schoolplein 
te verlaten voor een periode ingetrokken. 
 

2. Verwijdering uit de les  
Indien ik me in de les zo gedraag dat de les niet door kan gaan, kan ik een time out krijgen of uit de 
les verwijderd worden. Indien ik uit de les verwijderd word, meld ik mij op aanwijzing van de 
leerkracht bij de opvang. Ik moet dan de nadenkkaart invullen. Terugkeer in de les kan pas 
plaatsvinden nadat ik bereid ben het probleem op te lossen en hiertoe toestemming van de opvang 
gekregen heb. Na schooltijd heb ik een gesprek met de betreffende docent om samen het probleem 
op te lossen. 
 
Weiger ik de nadenkkaart in te vullen of een bepaalde (straf-)maatregel uit te voeren dan worden 
mijn ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Vervolgens word ik naar huis gestuurd. Ik kan dan 
pas weer tot de school worden toegelaten, nadat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met mij en 
mijn ouders/verzorgers.  
 
Bij de 3e keer dat ik uit de les gestuurd word: 
▪ Worden mijn ouders/verzorgers hierover schriftelijk geïnformeerd. 
▪ Volgt er een gesprek met mijn ouders/verzorgers en mijn mentor om afspraken te maken hoe 

mijn gedrag positief veranderd kan worden. 
 
Indien dit niet tot verbetering leidt, volgt er een gesprek met mijn ouders/verzorgers, mijn mentor en 
mentorbegeleider en zullen er gepaste maatregelen genomen worden. 
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3. Leslokaal 
▪ Ik ga een leslokaal pas in op het moment dat de leerkracht aanwezig is. 
▪ Gedurende lestijd in het lokaal geen jas aan (met uitzondering van tuinbouw) en geen pet op. 

Deze moet aan de kapstok hangen of wordt in het locker gelegd. 
▪ Het gebruik van een schort of stofjas en veiligheidsschoenen is verplicht. Voor vuile of 

beschadigde kleding ben ik zelf verantwoordelijk. 
▪ Voor bepaalde werkzaamheden (door de leerkracht te bepalen) ben ik verplicht om persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken. Ik houd me aan alle veiligheidsvoorschriften. 
▪ Voor het gebruik van elektrisch handgereedschap en machines vraag ik steeds toestemming aan 

de leerkracht. 
▪ Ik kom niet in de kelders en op de zolders van de school, tenzij onder begeleiding van een 

personeelslid van school. 
▪ Mijn GSM is tijdens lestijden niet zichtbaar of hoorbaar, passend bij een goed werknemer zijn. 

 

4. Lichamelijke oefening 
Voor de lessen lichamelijke oefening draag ik de door de school voorgeschreven kleding (T shirt, 
sport broek en gymschoenen; geen zwarte zolen). Indien ikzelf mijn gymkleding niet bij heb dien ik 
de door school ter beschikking gestelde reservekleding te dragen. 
Ik berg waardevolle voorwerpen op in mijn eigen locker. 
 

5. Fietsen 
▪ Mijn fiets zet ik in de rijwielstalling op het schoolplein. 
▪ Mijn fiets wordt, wanneer ik deze ergens anders plaats, verwijderd. 
▪ Mijn fiets sluit ik af. 
▪ Ik mag niet onnodig in de fietsenstalling zijn. 
▪ Mijn fiets mag ik niet bij de hoofdingang parkeren. 

 

6. Bromfietsen/scooters 
▪ Mijn bromfiets/scooter zet ik in bromfietsstalling op het schoolplein. 
▪ Wanneer ik het schoolplein op kom, zet ik bij de ingang van het schoolplein de motor af. 
▪ Wanneer ik het schoolplein af ga, zet ik bij de uitgang van het schoolplein de motor aan. 
▪ Mijn bromfiets/scooter mag ik niet bij de hoofdingang parkeren. 
▪ Mijn bromfiets/scooter mag ik op het schoolplein stallen, indien ik in het bezit ben van een 

geldig bromfietscertificaat. 
 

7. Fietsen/Bromfietsen/Scooters 
Bij het overtreden van de regels betreffende fietsen en bromfietsen/scooters (zie punten 5 en 6) en 
wanneer ik eventueel een ongeval veroorzaak, zijn de gevolgen geheel voor mijn rekening. De school 
is nooit verantwoordelijk voor schade toegebracht aan fietsen en bromfietsen/scooters door derden. 
 

8. Schade 
Breng ik schade toe aan het gebouw, meubilair, leermiddelen, eigendommen van leraren of 
medeleerlingen dan wordt voor rekening van mijn ouders/verzorgers de schade hersteld of 
vernieuwd. In bovenstaand geval is het team of het schoolbestuur nooit aansprakelijk.  
Deze laatste regel geldt ook bij vermissing of diefstal. 
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9. Eigendommen 
Ik ben voor mijn eigendommen verantwoordelijk, alsook voor goederen door de school aan mij in 
bruikleen gegeven.  
 

10. Overtredingen 
Ik mag geen slag- of steekwapens (ook zakmessen) of andere gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld 
laserlichtje) in mijn bezit hebben. 
Gebeurt dit toch, dan worden deze voorwerpen in beslag genomen en wordt er melding gedaan bij 
de politie. Ook kan schorsing voor 1 dag volgen.  
Ik mag geen vuurwerk afsteken. Doe ik dit toch, dan word ik voor 1 dag geschorst en wordt er 
melding gedaan bij de politie. 
 

11. Diefstal, seksueel geweld, verdovende middelen 
Word ik betrapt op diefstal, seksueel geweld , het in bezit hebben, verhandelen of gebruik van 
verdovende middelen dan wordt er melding gedaan bij de politie. Tevens kan ik van school 
verwijderd worden.   
 

12. Alcohol 
Ik mag geen alcoholhoudende dranken in mijn bezit hebben of gebruiken in school of op het 
schoolterrein, óók niet als ik 18 jaar of ouder ben. Dit verbod geldt ook voor schoolfeesten en 
diploma-uitreikingen. Bij “vrije” activiteiten blijft de verantwoordelijkheid van ouders onverkort van 
kracht. Heb ik van tevoren alcohol hebben gedronken, dan word ik niet toegelaten op schoolfeesten. 
Controle op voor- en indrinken is een standaardprocedure bij schoolfeesten. Wanneer ik de regels 
overtreed, dan spreekt de school mij hierop aan en worden mijn ouders/verzorgers geïnformeerd. 
Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, kan de school mij uitsluiten 
van de activiteit of van de eerstvolgende soortgelijke activiteit.  
Voor de afdeling Horeca van het Wildveld geldt een ander regime, aangezien ik daar, in het kader van 
mijn opleiding te maken krijg met alcoholhoudende dranken. Ten aanzien van het nuttigen daarvan 
geldt evenzeer dat dit niet is toestaan, maar dat ik in het kader van hun mijn leerweg en onder 
verantwoordelijkheid van school natuurlijk wel met alcoholhoudende dranken in aanraking kom.   
 

13. Racisme, nationalisme, discriminatie 
Het Wildveld, en ik dus ook, neemt afstand van iedere vorm van nationalisme, racisme en 
discriminatie. Enkele duidelijke afspraken: 
 
▪ Iedere discriminerende, racistische opmerking wordt genoteerd, doorgegeven aan mijn 

ouders/verzorgers en bij de schoolagent gemeld.  
▪ Uitingen van nationalisme zijn verboden. Komt dit tot uiting in mijn kleding dan zal ik, nadat 

mijn ouders/verzorgers zijn geïnformeerd, naar huis gestuurd worden met het verzoek andere 
kleding aan te trekken. Vervolgens kan ik weer terug naar school komen. Ook bij een 
overtreding tegen deze kledingvoorschriften wordt de schoolagent ingelicht. 

▪ Het aanbrengen van discriminerende, racistische teksten of symbolen in agenda’s, op 
schooltassen e.d. is niet toegestaan. Dit zal worden genoteerd, mijn ouders/verzorgers worden 
geïnformeerd en er wordt melding gedaan bij de schoolagent. 

De schoolleiding zal gepaste maatregelen treffen, indien ik mij (vaker) aan bovenstaande zaken 
schuldig maak. 
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Daarnaast heeft de Onderwijsgroep Buitengewoon kledingvoorschriften beschreven waar leerlingen 
en personeel zich aan te houden hebben. In voorkomende gevallen zal betrokkene hierop gewezen 
worden.  
 

14. Berisping/schorsing 
Wanneer ik berispt/geschorst word, krijg ik werk mee naar huis. Het opgedragen werk dien ik op de 
afgesproken dag en tijdstip in te leveren. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim, indien ik er langer 
over doe dan binnen de opgedragen tijd. 
Vaker berispt worden kan leiden tot schorsing. Ik kan van school verwijderd worden, indien ik 3 keer 
in mijn schoolperiode geschorst ben geweest. 
 

15. Beslissing schoolleiding 
Bij gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding. 
 


