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Afspraken De Nieuwe Veste 2021-2022
Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwen en vernieuwend.
Veilig
Wij zijn een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen en waar ze zich
gekend en herkend weten.
Vertrouwen
Wij werken vanuit vertrouwen in elkaar op basis van gedeelde waarden en normen die duidelijk
merkbaar, zichtbaar en voelbaar zijn in de school.
Vernieuwend
Ons onderwijs is vernieuwend, actueel en sluit aan op ontwikkelingen in de maatschappij en het
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
Om er voor te zorgen, dat iedereen (leerlingen én medewerkers) binnen de school zich veilig voelt
en we op basis van vertrouwen kunnen werken aan vernieuwend onderwijs hebben we een aantal
afspraken gemaakt waar iedereen zicht aan houdt.
Algemeen
1. Iedereen gedraagt zich correct en respectvol naar elkaar. Ook gaan we respectvol om met de
spullen van school en van elkaar.
2. Onze school en ons schoolplein is alleen bedoeld voor onze eigen leerlingen en medewerkers.
Als je iemand meeneemt, meld je dit bij de receptie.
3. Om overzicht te behouden heeft ieder leerjaar en iedere onderwijssoort bij ons een eigen
fietsenstalling. Plaats daarom altijd je fiets in de stalling die voor jou bedoeld is.
4. Afval deponeren wij in de daarvoor aanwezige afvalbakken.
5. Leerlingen worden ingeschakeld bij corveediensten in en rond de school. Deze diensten worden
na de pauzes en na schooltijd gehouden. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs is corvee
onderdeel van de reguliere lessen.
6. Op onze school spreken wij Nederlands. Behalve natuurlijk in onderwijssituaties waar een
vreemde taal aan de orde is.
Lesrooster
7. Iedere leerling volgt het voor hem of haar geldende lesrooster en is daarvoor elke schooldag
tussen 8.15 en 16.30 uur (Coevorden) en 8.30 en 16.15 uur (Hardenberg) beschikbaar. Je hebt
iedere les de juiste leermiddelen mee.
8. We kijken dagelijks in SOMtoday. Zo weten we of er roosterwijzigingen zijn of dat er lessen
uitvallen.
Als er zonder melding geen docent in het klaslokaal verschijnt, informeert de
klassenvertegenwoordiger bij de teamcoördinator en/of Time Out. Pas na hun toestemming mag
de klas het lokaal verlaten.
9. De dag na een vakantie van minimaal vijf schooldagen is huiswerk- en toetsvrij, evenals de dag na
Ganzenmarkt. Dit geldt niet tijdens een aangekondigde toetsweek.
10. Als je geen les hebt, ben je in een daarvoor aangewezen ruimte.
Absentie
11. Als je te laat bent, ga je direct door naar het lokaal waar je les hebt. De docent registreert je dan
digitaal als ‘te laat’.
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12. Als je ziek bent, moeten je ouders dit voor 9.00 uur aan de school melden. De eerste schooldag
na je ziekte lever je een door je ouders ondertekend bevestigingsbriefje in. In Coevorden bij
Time-Out, in Hardenberg bij de conciërge en op het praktijkonderwijs hoef je geen briefje in te
leveren.
13. Verlof moet minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk door je ouders worden aangevraagd bij
de teamcoördinator. Gebruik hiervoor de verlofbriefjes.
Voor verlof, met toestemming van leerplicht, moet de procedure leerplicht gevolgd worden.
14. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een docent een leerling uit de les stuurt. Deze
leerling moet zich dan meteen melden bij Time-Out (Coevorden) of de teamcoördinator
(Hardenberg).
Aan het einde van de les ga je terug naar de docent om af te spreken wat er gaat gebeuren.
15. Heb je een toets gemist? In de bovenbouw van het vmbo, in het havo/vwo en in Hardenberg gaan
we ervan uit dat je zelf het initiatief neemt om de gemiste toets zo snel mogelijk in te halen.
In onderbouw van het vmbo word je ingedeeld om de toets in te halen en in het
praktijkonderwijs maakt de docent een afspraak met je.
16. Voor vragen over roosterwijzigingen, lesuitval, vakanties, feestdagen, etc. kun je terecht bij je
mentor/coach of de teamcoördinator.
Persoonlijke eigendommen
17. De school is in geen geval aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen. Pas er dus zelf goed op.
18. Wij adviseren je een kluisje te huren om persoonlijke eigendommen goed op te kunnen bergen.
Kluisjes kunnen jaarlijks steekproefsgewijs en bij een concrete aanleiding worden gecontroleerd
op de aanwezigheid van verboden voorwerpen. Zie voor meer informatie de procedure kluiscontrole.
Pauzes
19. Tijdens pauzes verblijf je in de daarvoor aangewezen ruimte. Zonder nadrukkelijke toestemming
van een docent is het niet toegestaan tijdens de pauzes op trappen, in gangen en in lokalen te
zijn. In Hardenberg verblijven leerlingen in leerjaar 1 en 2 op het schoolterrein. In het
praktijkonderwijs verblijven leerlingen tijdens pauzes op het schoolplein.
20. Eten en drinken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.
21. Je mag geen eten van fastfoodrestaurants meenemen of op school laten bezorgen.
Lift
21. Als je door een (tijdelijke) beperking geen gebruik kunt maken van de trap kun je in overleg met
de Time-Out of conciërge gebruik maken van de lift. Als iemand voor jou je tas draagt, mag hij of
zij ook mee.
Gezondheid
22. De school is rookvrij. Op en om de school wordt dus door niemand gerookt.
23. Het is verboden om op en rond de school in het bezit of onder invloed te zijn van alcohol of
(soft)drugs. Ook het verstrekken van verdovende middelen aan anderen is verboden. Van elke
overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie.
24. Gokken en de handel in goederen zijn op en om de school niet toegestaan.
25. Bij wetsovertredingen zoals het bezit van verboden voorwerpen wordt er aangifte gedaan bij de
politie. Verboden voorwerpen worden in beslag genomen.
ICT
26. In klaslokalen, werkplaatsen en studieruimtes heb je je mobiele apparatuur op stil of uit en in je
tas of broekzak, tenzij de docent je toestemming heeft gegeven gebruik te maken van deze
apparatuur.
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27. Je hebt je laptop of tablet opgeladen bij je in de les en gebruikt deze tijdens de les alleen voor
schooldoeleinden.
28. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan te filmen, fotograferen of streamen op
het terrein van De Nieuwe Veste.
29. Voor het gebruik van ICT-voorzieningen geldt de gedragscode ICT-gebruik.
Betalen
30. Om iets te kopen of te betalen gebruiken we op De Nieuwe Veste een speciale betaalkaart die
kan worden opgewaardeerd via https://opwaarderen.denieuweveste.nl of door middel van je
bankpas in de aanwezige opwaardeerautomaten.
Informatie
31. Informatie is te vinden op de (prik)borden, verspreid in de school. Na toestemming van de
teamcoördinator kan er informatie van leerlingen zelf worden opgehangen aan de borden in de
garderobes en schoolzaal.
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Afspraken Praktijkonderwijs
Als leerling van het praktijkonderwijs ben je er mede verantwoordelijk voor dat de school
leuk, gezellig, leerzaam, veilig en schoon is. We verwachten van jou, dat je altijd rekening houdt
met een ander en de ander respecteert. Hieronder staan de afspraken en regels waar je je aan
moet houden.
Pauzes, eten en drinken
• Eten en drinken mag je alleen tijdens de pauzes in de kantine of op het schoolplein.
• Tijdens de pauzes ben je in de kantine of rond het praktijkgebouw, behalve in/bij de
fietsenstalling.
• De school is rookvrij.
• De medewerkers van de school zijn onder schooltijd verantwoordelijk voor jou. Alleen in
overleg met een medewerker mag je het schoolterrein verlaten.
Tijdens de lessen
• Tijdens alle lessen gedraag jij je netjes en vriendelijk.
• Alles wat je niet nodig hebt tijdens de lessen bewaar je in jouw kluis (bijv. jouw pet, tablet,
spelcomputer, geluidsdrager). Jouw telefoon doe je voor de les begint in de telefoontas. Als je dit
niet wil doen moet jouw telefoon in de kluis. In overleg met een medewerker mag je jouw
telefoon in de les gebruiken.
• Tijdens de theorie lessen ben je verplicht in ieder geval een pen bij je te hebben.
• Tijdens de praktijk lessen houdt jij je aan de kledingvoorschriften / regels die gelden bij het vak.
• Alleen met toestemming van een medewerker mag je gebruik maken van het toilet tijdens een
les.
Afwezigheid, verlof en ziekmeldingen.
• Je bent bij elke les aanwezig. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ben je ziekgemeld of heb je een
verlofbriefje ingeleverd. In alle andere gevallen ben je ongeoorloofd afwezig.
• Wanneer je verlof wil aanvragen (bijvoorbeeld voor een afspraak bij de dokter, tandarts of het
ziekenhuis) kan je een verlofbriefje ophalen bij de conciërge. Het verlofbriefje lever je voordat de
afspraak plaats vindt volledig ingevuld in bij de conciërge.
• Afwezigheid wordt geregistreerd in SOMtoday. Wanneer je ongeoorloofd afwezig bent geweest
haal je de uren na schooltijd dubbel in bij de conciërge.
Netjes en schoon
• Als je het lokaal, de kantine of jouw werkplek verlaat zorg je er altijd voor dat jouw spullen zijn
opgeruimd, schoongemaakt en of jouw stoel is aangeschoven. Afval hoort in de afvalbakken.
Lastige / moeilijke situaties en verboden
• Pesten, ruzie maken en het gebruiken van geweld doe je hier niet op school (zie tips)
• Foto’s, filmpjes en opnamen maak je nooit van ander zonder toestemming. Het online zetten
hiervan en of doorsturen is verboden zonder toestemming.
• In het bezit zijn van en/of het gebruiken van drugs, wapens (en op wapens gelijkende
voorwerpen) en alcohol is verboden.
Tips
• Als jij wordt gepest of ziet dat iemand gepest wordt kun je hier iets aan doen. Bespreek dit met
jouw mentor of een van de andere medewerkers van de school.
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Als je ‘eigen rechter’ gaat spelen kunnen problemen alleen maar groter worden. Overleg lastige
situaties met jouw mentor of een andere medewerker van de school. Alle medewerkers van de
school zijn altijd bereid jou te helpen bij het oplossen van een lastige situatie.
Wanneer je ziet dat een ander iets kapot maakt, pest, foto’s maakt of andere regels overtreed
overleg je dit met jouw mentor of een andere medewerker van school.

‘Vriendelijk en netjes’
Onder vriendelijk en netjes verstaan wij op school dat je met respect omgaat met een ander. We
zien bijvoorbeeld graag dat je elkaar aankijkt als je met elkaar praat. Je laat elkaar ook uitpraten.
Roepen is niet nodig, je kan naar iemand toe lopen en dan op een rustige toon met elkaar praten.
Luister ook naar een ander en luisteren doe je niet alleen met jouw oren. Luisteren kan ook heel
goed met jouw ogen. Grapjes maken is altijd leuk, maar kijk daarbij of de ander jouw grapje ook leuk
vindt.
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