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Gedragscode op het Onze Lieve Vrouwelyceum
Het OLV kenmerkt zich als een veilige school waar iedereen zich gekend weet en waar respect,
collegialiteit en openheid vanzelfsprekend zijn. We zijn met ons allen verantwoordelijk voor zo’n
veilig schoolklimaat. Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen weldenkende mensen zijn die
verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leerproces. Wij verwachten dan ook van jou dat
je een ander respecteert en accepteert en dat je verantwoordelijk omgaat met eigendommen van
zowel jezelf als van een ander.
Natuurlijk zijn er ook afspraken nodig op het OLV. We zijn met velen en daarom is het belangrijk
dat onderstaande schoolafspraken helder zijn en door iedereen worden nageleefd.

Op tijd….te laat
Je bent natuurlijk altijd op tijd in de les aanwezig. Aan het begin van iedere schooldag en aan het
eind van iedere pauze gaat 5 minuten voor aanvang van de les een bel. Ga bij deze eerste bel
direct naar het lokaal, zodat de lessen bij de tweede bel kunnen starten. De lokaalwisseling tussen
lessen door dient zo snel mogelijk te gebeuren.
Als je te laat bent, haal je bij de conciërgeloge een te-laat-briefje waarmee je wel tot de les wordt
toegelaten. De afdelingsleiders houden via Magister hierop zicht, samen met de conciërge(s).
Indien nodig treffen zij passende maatregelen.
Absentieregeling
Het is noodzakelijk dat de school op de hoogte is van absentie. Probeer afwezigheid te voorkomen;
plan dokters- of tandarts- of orthobezoeken zo veel mogelijk buiten de lestijden.
Als je ziek bent, melden je ouders dit telefonisch uiterlijk om 08.15 uur bij de receptie.
Voorzien verlof moet je altijd van tevoren aanvragen bij je afdelingsleider. Je ouders vullen
daarvoor een formulier in dat via de website te downloaden is.
Als je tijdens een schooldag ziek naar huis wilt, dan vraag je toestemming aan de
afdelingsleider in de inloopkamer, zodat het thuisfront geïnformeerd kan worden. Je gaat
nooit zonder toestemming naar huis.
Het is mogelijk dat je ouders door ons gebeld worden om de afwezigheid te controleren.
Wellicht ten overvloede: ben je afwezig zonder geldige reden, dan beschouwen we dat als
spijbelen. Bij herhaling schakelen we dan ook de leerplichtambtenaar in.
Fietsen en brommers
Je plaatst je fiets zorgvuldig in de aangewezen fietsvakken.
Leerlingen uit de brugklas en uit klas 2 en 3 plaatsen hun fietsen buiten, achter de school
(ingang Tennisstraat), in het vak van de eigen klas.
De leerlingen van klas 4 en hoger maken gebruik van de fietsenkelder.
De fietsen van leerlingen van de examenklassen kunnen worden geplaatst aan de voorzijde
van het gebouw, meteen links van de hoofdpoort.
Brommers en scooters worden gestald achter de school, ter hoogte van de
scheikundelokalen. “Brommen” op het schoolterrein is niet toegestaan.
Entree
Leerlingen maken gebruik van de leerlingeningangen, te weten: de ingang van de aula aan de Paul
Windhausenweg, de fietskelder, de achteringangen bij de conciërgeloge en bij het technieklokaal.
De hoofdingang gebruiken we voor bezoekers van de school en in de pauzes is deze ook
beschikbaar voor leerlingen.

Kluisjes
In de klaslokalen zijn jassen en petten niet toegestaan. Er is voor iedere leerling een kluisje
beschikbaar. Daarin kun je je jas opbergen en andere zaken die je tijdens een lesdag nodig hebt,
maar die je niet de hele dag mee wilt nemen.
Het is niet de bedoeling dat je je kluisje gebruikt als permanente opslagplaats. Schoolboeken en spullen neem je aan het eind van iedere dag gewoon mee naar huis; je zult ze vast nodig hebben
voor je huiswerk.
Zorg ervoor dat voor elke vakantie het kluisje leeg en schoon is. Uiteraard blijft je kluisje vrij van
teksten en stickers.
De school heeft het recht de inhoud van de kluisjes te controleren.
Gebruik mobieltjes en andere digitale informatie- en communicatiemiddelen
Deze apparaten mogen tijdens de lessen en ook bij activiteiten buiten school, alléén na
uitdrukkelijke toestemming van de betrokken docent of begeleider worden gebruikt.
Buiten het klaslokaal en op het buitenterrein van de school mogen deze apparaten gewoon gebruikt
worden. Er wordt in de gangen echter niet gebeld. Het maken van opnamen, zowel geluid als
foto/film, op het schoolterrein en bij activiteiten buiten de school mag alleen na nadrukkelijke
toestemming van hem/haar van wie opnames worden gemaakt. Te allen tijde geldt bij het gebruik
van deze apparaten: er mag nooit sprake zijn van overlast voor anderen.
Eten, drinken, snoepen, roken
Roken is voor leerlingen in het hele gebouw niet toegestaan. Alleen bij het afdakje tegenover de
conciërgeloge mag je roken tussen 08.15-08.30 uur en tijdens de officiële pauzes.
In de lokalen en in de gangen is eten, drinken en snoepen verboden.
Afval en schade
Iedereen is medeverantwoordelijk voor de orde en netheid in en om het gebouw.
Je rommel en afval ruim je dus altijd op. Je gebruikt daarvoor de afvalbakken. Maak het elkaar
gemakkelijk, want iedere leerling komt aan de beurt voor corveediensten; jij dus ook!
Schade, opzettelijk toegebracht aan gebouw, leermiddelen of meubilair wordt op kosten van de
verantwoordelijke leerling(en) hersteld. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren
gaan of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
Omgeving
We willen niet dat onze buurtbewoners last van onze school ondervinden. Gooi dus geen afval weg
op straat, voorkom geluidsoverlast en onveilige situaties, houd je niet op in steegjes of op
speelplaatsjes voor jongere kinderen in de buurt, bijvoorbeeld aan de Tennisstraat of de
Olympiastraat.
School- en liftpas
Iedereen krijgt een schoolpas. Deze pas neem je altijd mee naar school, want daarmee kun je
boeken lenen in de mediatheek, een pc gebruiken en je identificeren bij schoolfeesten. Bovendien
kun je de schoolpas ook gebruiken voor faciliteiten van de Bibliotheek Breda.
Het gebruik van de lift is alléén toegestaan met een liftpas, die je in speciale gevallen bij de
afdelingsleider kunt krijgen.
Verblijf tijdens pauzes, tussenuren en uitgevallen lessen
Leerlingen kunnen in de officiële pauzes verblijven in de aula, in de garderobe of buiten. Het is niet
toegestaan te pauzeren in een lokaal, de gangen en trappenhuizen.
In tussenuren of bij lesuitval kunnen leerlingen gebruikmaken van de aula en de mediatheek, om
daar rustig te werken aan schoolopdrachten.
Bij onverwachte afwezigheid van een docent informeert één leerling namens de klas bij de
roostermaker. Deze vertelt of een les doorgaat of niet. De leerlingen blijven ondertussen rustig bij
het lokaal wachten.
Het is nooit toegestaan om tijdens lestijden op de gangen rond te lopen.

Tot slot
Naast bovenstaande punten, kent het OLV ook een leerlingenreglement en -statuut die beide op de
website van de school staan. Ook de huisregels van de mediatheek zijn daar te vinden. Ook deze
stukken kun je zelf eens goed doornemen. Wij hebben het vertrouwen dat iedereen op het OLV
steeds zijn gezonde verstand gebruikt en een intern kompas heeft ontwikkeld voor wat “goed en
slecht” is. Met deze eigenschappen hebben we samen een fijne tijd op het OLV!

