Organisatie van het werken in de school in 2022-2023
Start van de schooldag
De eerste bel gaat om 8.20 uur; leerlingen blijven tot dat moment beneden in de hal en de
leerlingenruimte en gaan daarna pas naar hun kluisje. Om 8.30 zijn zij bij hun lokaal of leerplein.
Te laat komen
Leerlingen die te laat komen op het eerste uur, worden genoteerd in Magister als ‘te laat’ door de
docent. Zij halen dus geen absentiebriefje meer bij de balie.
Pauzeruimte
Alle leerlingen houden tegelijk pauze in het Atrium en de kantine. Eten en drinken is, net als in de
lokalen, op de leerpleinen niet toegestaan.
Publiceren cijfers
Cijfers kunnen door docenten de gehele dag worden ingevoerd, maar worden pas na 17.00 uur
opengezet voor publicatie.
Gebruik mobiele telefoons
Mobiele telefoons blijven in de tas of de telefoonzak, tenzij de docent anders bepaalt. In de lokalen
worden de telefoonzakken weer opgehangen. Op de leerpleinen kan dit niet, ook daar wordt de
mobiele telefoon niet gebruikt. Leerlingen kunnen alles via hun laptop vinden.
Gebruik leerpleinen
Omschrijving leerpleinen
•
•
•

Clusterleerpleinen: clusterleerpleinen zijn de leerpleinen die verspreid in de school
gesitueerd zijn en waar de vaklokalen omheen liggen.
Studieleerplein: het leerplein op de plek van de oude binnentuin (LP 01) noemen we
studieplein.
Stilteleerplein: het studieplein bij de mediatheek/bibliotheek noemen we het stilteleerplein.

Hoe worden de leerpleinen ingezet?
De clusterleerpleinen worden ingezet op de volgende manier:
•
•

Er is een klas met een docent òf
de docent heeft les en gebruikt het leerplein als ‘overloop’.

Het studieleerplein wordt op de volgende manier ingezet:
•

•
•

De leerlingen in de onderbouw met onverwachte tussenuren, krijgen een stip-uur en
worden opgevangen op het studieleerplein. Als dat niet mogelijk is, worden zij met een
vervangende docent opgevangen in een lokaal
Absentie op het studieleerplein wordt gecontroleerd door de onderwijsassistent.
De leerlingen van de bovenbouw kunnen op het studieleerplein plaatsnemen tot het
maximum aantal leerlingen daar bereikt is. Er wordt geen absentie bijgehouden.

Het stilteleerplein kan gebruikt worden door alle leerlingen tot het maximumaantal leerlingen
bereikt is. De onderwijsassistent handhaaft de rust en de stilte.

Wat verwachten we van leerlingen op een leerplein?
•
•
•
•
•

Je bent voor school aan het werk.
Je gebruikt je mobiel niet.
Op het stilteleerplein werk je in stilte.
In alle gevallen volg je de aanwijzingen van de medewerkers van het KKC op.
Eten en drinken doen we in de kantine of het Atrium.

Onderwijsassistent
Op het studieleerplein is altijd een onderwijsassistent aanwezig, op de clusterleerpleinen niet. Op
het stilteleerplein is drie dagen in de week een onderwijsassistent aanwezig. De andere twee dagen
wordt toezicht gehouden door de bibliotheekmedewerkers.
Printen/papierverbruik
Als UNESCO-school hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan en streven wij naar minder
papierverbruik. Leerlingen kunnen m.i.v. komend schooljaar niet meer printen of kopiëren op
school. Inleveren van opdrachten gaat m.i.v. schooljaar 2022/2023 alleen digitaal via Teams (met
plagiaatcontrole) en via Moodle.

