Regels SBE leerlingen
●

Neem steeds de juiste boeken en schriften mee voordat je het lokaal binnen komt.

●

Zet je GSM op stil en leg deze niet op de tafel (als je deze wilt gebruiken voor school, dan ligt
deze plat op de tafel zodat de docent mee kan kijken. De docent moet hier wel toestemming
voor geven). Als de GSM voor afleiding zorgt, dan mag de docent deze innemen. Zet de GSM
dan op stil en je krijgt hem na SBE direct terug.

●

Bij binnenkomst ga je eerst plannen. Van de docent krijg je een dagplanner welke je met
behulp van je agenda (of digitale leeromgeving zoals b.v. magister/) invult.

●

Maak je gebruik van een weekplanner, dan werk je deze elke dag bij na het invullen van de
dagplanner.

●

Laat de docent je agenda zien (of de digitale leeromgeving zoals b.v. magister) en-of je
punten zien als hierom gevraagd wordt.

●

Tijdens studiebegeleiding mag je geen muziek luisteren.

●

Eten en drinken is niet toegestaan in het lokaal.

●

Vraag tijdig om uitleg als je iets niet begrijpt of om overhoord te worden.

●

Leerlingen van vmbo-t, havo en vwo die langer dan een anderhalf uur bij SBE zijn op één dag
mogen 5 tot 10 minuten pauze nemen. Je verlaat het lokaal om in de aula iets te eten of te
drinken. Je mag hierbij niet het schoolterrein verlaten of door de gangen zwerven. Samen
met de docent bepaal je wanneer je pauze hebt. Je bent ook stipt op tijd terug.

●

Wil je iets eten voordat je naar SBE komt? Dat mag, dit gebeurd in de aula. Niet voor het
klaslokaal of in de gang. Je opgegeven tijd gaat wel pas in op het moment dat je begint te
werken bij SBE.

●

Als er computers of laptops in het lokaal aanwezig zijn, dan mag hier gebruik van worden
gemaakt. Gebruik van eigen laptops of ipads is ook toegestaan.

●

Je mag alleen op school relevante websites. Overtreding hierop betekent een waarschuwing
en een bericht naar je ouders. Bij de tweede overtreding volgt er een computerverbod.

●

Je blijft zolang als je ouders je hebben opgegeven! Probeer je daarbij ook aan de tijden in
Studytrack te houden. Je mag ook niet eerder weg tenzij je ouders anders hebben besloten.

●

Je tijd bij SBE begint op het moment dat je daadwerkelijk daar bent en aan de slag gaat.
Begin je later dan de opgegeven tijd, door welke omstandigheid dan ook, dan begint de klok
pas te lopen.

●

Je ouders moeten je bij verhindering afmelden bij SBE.

●

Heb respect voor de docenten en medescholieren. Wangedrag wordt niet getolereerd. Bij
het niet naleven van de regels, volgt er een officiële waarschuwing. Helpt dit niet, kan
verwijdering de consequentie zijn.

